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Abstract: Have you ever think what would happen if in the universities around 
the world there were places to play? I am a student in Social Education from the 
University of Vic who likes to play a lot. I play every day, and I met playing the 
most important people in my life. The game is a transforming element, and I have 
proposed myself to change the academic community from the university with a 
playing project.

A lot of people pass throw the university every day, lecturers, service staff and 
students. These people have worries, life projects and different ways to think 
which, unfortunately, who don’t talk to each other.

I am convinced that the personal relationship and link between people of different 
faculties and different roles can enrich the formative and vital experience of the 
people of the academic community in the university.  I present a socio-educational 
project around the benefits of the game. The UVic-UCC playground/playroom 
space.

I hope that in this document you will find the answer to why people like so much 
play.

This project has been elaborated with the help of 240 persons. This is an innovator 
project with future perspectives. If you love to play, let’s start.

Keywords: GAME, PLAY, LUDOTECA, UNIVERSITY OF VIC, LUDIC CULTURE, 
SOCIAL RELATIONSHIPS, COMMUNITY HEALTH.



Resum: Has pensat mai què passaria si a les universitats de tot el món hi haguessin 
espais per a jugar? Jo sóc un estudiant d’Educació social de la universitat de 
Vic que m’agrada molt jugar, ho faig cada dia i les persones més importants de 
la meva vida les he conegut jugant. El joc és un element transformador i m’ha 
proposat demostrar-ho transformant la comunitat universitària amb un projecte 
de joc.

Les universitats són espais on passen un munt de persones cada dia, Professorat, 
personal de serveis i alumnat. Persones amb inquietuds, projectes vitals i 
formes de pensar completament diferents que, malauradament, parlem poc 
entre nosaltres. Convençut que la relació personal i el vincle entre persones de 
diferents facultats i de diferents rols pot enriquir l’experiència formativa i vital de 
les persones de la comunitat universitària, presento un projecte socioeducatiu al 
voltant dels beneficis del joc: L’Espai de Joc/Ludoteca de la UVic-UCC.

En aquest document espero que trobis la resposta a perquè ens agrada tant 
jugar a les persones. 

És un projecte elaborat amb l’ajuda i la col·laboració de prop de 240 persones. 
Un projecte innovador i amb perspectives de futur. Si t’agrada jugar, que comenci 
el joc!  

Paraules clau: JOC, JUGAR, LUDOTECA, UNIVERSITAT DE VIC, CULTURA 
LÚDICA, RELACIONS SOCIALS, SALUT COMUNITÀRIA. 
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JUSTIFICACIÓ

El document que tens a les mans i que et disposes a llegir és el resultat d’un 

intens treball però al mateix temps d’un bonic procés. La veritat és que quan 

comences una carrera ja sents a parlar del famós TFG. Què voldran dir amb 

aquesta paraula? Mica en mica vas descobrint per les cares de les persones 

que cursen l’últim any, que el famós TFG és perjudicial per la salut. I li agafes 

por. Més tard, quan ja no hi penses, arriba el dia que saps que són les sigles de 

Treball Final de Grau. I entens que les cares llargues era perquè a última hora 

tot són presses. Jo no n’he estat l’excepció, però com he dit al principi, ha valgut 

molt la pena. I ara, la por ja s’ha esvaït.

Comencem pel principi. Em dic Aleix Blancafort Parés, tinc 30 anys i sóc de 

Tona. He cursat el Grau en Educació Social a la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya. Quan era petit m’agradava molt jugar amb miniatures que 

feien viatges per tots els racons de casa. A mesura que m’anava fent gran els 

hi complicava les històries i ja viatjàvem per tot el món. Pel meu vincle al món 

d’esplai i el lleure la meva adolescència també va estar acompanyada de molts 

moments de joc, fet que em va portar a treballar 10 anys d’educador en una 

ludoteca municipal. Fa 3 anys que no hi treballo, tot i així, procuro jugar una 

estona cada dia. 

Al mateix temps, sempre he tingut interès i curiositat per entendre l’educació i les 

històries personals que s’amaguen rere els fenòmens socials. Aquest binomi em 

plantejava l’opció d’Educació Social com una de les opcions, ja establertes, que 

més s’acostava a les meves inquietuds. I després de cursar els primers cursos a 

través de la UOC, la meva decisió de dedicar més temps al meu procés formatiu, 

viure una experiència menys segmentada de la que m’oferia estudiar a distància 

i de realitzar un Erasmus em va portar fins a la UVic-UCC ja que em permetria 

realitzar aquestes tres vessants. 

Des del primer dia que trepitjo la universitat les meves percepcions i les meves 

opinions al respecte han estat de tots colors i formes. El que si que vull destacar 
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és un fet que vaig observar al poc temps de vincular-m’hi. A la universitat hi ha 

un munt de persones que hi passem gran part del nostre temps, però certament 

m’adonava que cadascú estava immers en els seu petit tros de món que implica 

la seva carrera. Com es comuniquen les persones de la comunitat entre elles? 

Cercant espais que nos fossin de pas de la UVic-UCC, que poguessin facilitar 

que les persones es vinculessin entre si, vaig adonar-me que només hi havia un 

lloc on totes les persones de la comunitat, d’àmbits diferents i amb rols diversos 

dins la universitat, hi anéssim. Aquest espai podia facilitar la creació natural d’una 

xarxa de lligams personals i socials que ens millorés l’experiència universitària 

a través d’un temps i una cultura compartida. Aquest espai és la biblioteca. Però 

només hi ha un petit inconvenient, a la biblioteca les persones no poden parlar, i 

per tant, és molt complicat que ens puguem conèixer.

Per aquest motiu he centrat la meva hipòtesis sobre la pregunta “La UVic-UCC 

necessita un Espai de joc?” i he orientat tota la part teòrica i la part pràctica sobre 

la demostració i l’evidència de les fortaleses que aportaria un espai d’aquestes 

característiques. Així mateix, he plantejat el procés comptant amb una base 

teòrica de referència, per conceptualitzar el projecte, però sobretot amb la veu, 

el compromís i la implicació de la comunitat universitària que en definitiva és qui 

defineix el present i el futur d’aquest espai i qui el significa realment. 

Tot aquest procés i el meu bagatge personal és, per tant, la justificació de com 

arribo a definir el meu Treball Final de Grau i impulsar aquest “Projecte per la 

creació d’un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC”. La meva primera idea tenia 

dues gran obsessions. La primera que aquest document un cop acabada la 

investigació no quedés arraconat a un calaix o un prestatge sinó que fos un 

document de treball, i la segona, vinculada a la meva vocació, que tingués una 

incidència directa sobre una comunitat en concret i fos a través del joc. 

Agraeixo doncs, la possibilitat que brinda el TFG de portar a terme un projecte 

basat en l’interès superior de l’alumnat posant en pràctica i en valor tots aquells 

aprenentatges que hem anat adquirint al llarg del nostre procés formatiu. És 



3

un privilegi i una motivació poder tirar endavant un projecte que té l’origen en 

la inquietud personal amb el suport i la supervisió d’una persona tutora que 

t’acompanya i s’implica en el treball. En el meu cas aquest suport l’he sentit també 

d’altres persones de la comunitat que han mostrat interès, participat activament, 

opinant i proposant millores de manera que la satisfacció encara és més gran. 

Per últim, amb la voluntat de buscar la màxima transversalitat i funcionalitat 

d’aquest document, el vocabulari que he emprat per explicar tota la recerca, 

l’anàlisi i les conclusions he procurat que fos planer i pròxim a persones de 

qualsevol àmbit. A més, he volgut, que no sé si ho he aconseguit, aclarir conceptes 

relatius a l’univers juganer, reivindicar el seu paper històric i social, i despertar la 

passió, la curiositat i les ganes de jugar a les persones que el llegeixin. Espero 

doncs que tu també acabis la lectura amb ganes de jugar. I si vols, contacta amb 

mi i juguem!

Salut i joc,

Aleix Blancafort Parés

Contacte:

Telèfon: 669560193

Adreça electrònica: aleix.blancafort@uvic.cat 

 

mailto:aleix.blancafort@uvic.cat


4

INTRODUCCIÓ

El joc és l’arrel i el fil conductor d’aquest treball d’investigació. A continuació 

explico la lògica que he utilitzat per estructurar-lo.

Aquest document té una mirada lúdica i un enfocament que pretén que, en 

acabat, puguem discriminar què és JOC i què no; i sobretot que li atribuïm el 

reconeixement que mereix en tots els nivells i en tots els àmbits de la vida. 

D’aquesta manera començo explicant el concepte de joc, el seu “ADN” lligat a 

la cultura, el seu modest paper en la legislació, la seva perspectiva creixent en 

l’educació i la varietat i l’ampli abast del joc en totes les seves formes.

M’interessa que no es perdi el fil i per aquest motiu segueixo la recerca explicant 

el seu vincle amb la societat actual a través de les ludoteques, com aquell espai 

on es protegeix, es fonamenta, i com no pot ser d’altra manera, són espais on 

es dona el joc. Comparteixo quin és el seu origen, quina és la seva funció social 

i quines són les seves aportacions comunitàries. Aquest fet el vinculo a buscar 

la raó per afirmar que Catalunya és un país idoni per desenvolupar i portar a la 

pràctica un projecte de naturalesa lúdica, així com la comarca d’Osona. Per últim 

hi destaco els antecedents d’espais de joc en les universitats catalanes. 

Amb tota aquesta informació, he volgut situar a la persona lectora a les portes 

de la part pràctica del treball, amb el domini d’un coneixement, un vocabulari i 

una visió social del que implica el joc. Aquest marc, permet entendre com he 

enfocat la metodologia i els instruments que he utilitzat per recollir dades des 

d’una perspectiva comunitària, l’anàlisi de les dades i el context d’aquestes i per 

situar les conclusions i les prometedores perspectives de futur. 

Abans d’entrar, però, presento la definició de la pregunta i els cinc objectius 

generals que vaig proposar-me per respondre-la.
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Hipòtesis: 

“La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya necessita un Espai de 

Joc/Ludoteca?”

Objectius de la recerca:

· Definir i evidenciar a través dades empíriques, la importància del joc. 

· Fonamentar la naturalesa transformadora del joc. 

· Recollir la opinió i implicar totes les persones interessades de la comunitat 

universitària –PAS, PDI i Alumnat- en l’elaboració i disseny de l’Espai de Joc/

Ludoteca de la UVic-UCC.

· Buscar complicitats i establir vincles dins la universitat per vincular el projecte a 

la comunitat universitària i a les seves necessitats.

· Presentar en un document, a través de les evidències demostrades, un contingut 

estructurat a la comunitat universitària de la UVic-UCC, que conclogui  si cal o 

no, un espai d’aquestes característiques a la Universitat.

· Impulsar, si s’escau, la creació d’un grup motor/assemblea que impulsi el debat 

sobre l’obertura de l’Espai de Joc/Ludoteca de la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya.

Al llarg del document es podrà anar veient com s’ha materialitzat cada objectiu i, 

en acabat, faig una valoració sobre l’assoliment o no, de cadascun d’ells. Ara que 

ja coneixes l’objectiu i les normes, si et ve de gust, pots iniciar la partida. Bon joc!
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PART TEÒRICA

El Joc

El concepte

El joc és en essència una activitat humana que es realitza de forma voluntària 

i que no es dirigeix a obtenir cap resultat més enllà d’ella mateixa. És una 

activitat d’evasió que implica un esforç vinculat al plaer i està regida pel principi 

d’incertesa. Perquè sigui un joc, la persona l’ha de poder escollir de manera lliure 

i espontània. En cap cas pot esser una activitat obligada, si és així, no es pot 

considerar joc. 

El joc és una activitat de reafirmació del jo perquè ens ajuda a conèixer i organitzar 

el nostre món interior a través de la manifestació de desitjos i conflictes interns, 

impulsos, emocions, necessitats personals... Aquesta naturalesa, situa el joc com 

un impuls i una forma de manifestació primària de l’ésser humà, a una necessitat 

interna que ens acompanya des de temps remots.

Des del nostre naixement és la primera activitat que ens permet conèixer 

progressivament el món des de la llibertat i el plaer. Descobrim les pròpies 

capacitats, les característiques dels diferents elements, els usos dels materials, 

les relacions amb la resta i en definitiva, és on es dona el procés de socialització 

i l’aprenentatge de la convivència social. 

El joc en relació amb l’entorn i amb els materials és una activitat que experimentem 

cada dia i a totes les edats. És sabut que en l’edat adulta el principi d’incertesa té 

menys cabuda en el nostre dia a dia i hem reduït els usos de la majoria d’objectes 

a molt pocs, o fins i tot només a un. De totes maneres és cert que tots els objectes 

poden convertir-se en joc/joguina. Al carrer ho seran les fulles o els passos de 

vianants, a l’estudi ho serà el bolígraf o el seu tap, inclús al restaurant ho pot ser 

el mantell de paper. 
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Totes les persones, si analitzem les nostres activitats diàries, en algun moment 

ens deixem portar per l’essència del joc. I aquest temps ens permet abstreure’ns, 

alliberar tensions i canalitzar estats emocionals cap a l’alegria, la curiositat o el 

plaer. Aquest fet demostra que el joc segueix present també al llarg de la vida. 

En el mateix sentit, podem afirmar que, de forma transversal el joc es dóna en 

qualsevol edat, en qualsevol cultura, en tots els col·lectius i en tots els àmbits. 

Si bé en l’edat adulta, en les societats occidentals, no es porta a terme de forma 

visible, es practica diàriament en la relació amb el meu jo interior. 

D’altra banda, l’afirmació de Jean Piaget quan diu “Cada vegada que ensenyem 

alguna cosa a un infant, li impedim que la descobreixi ell sol” ens ajuda a situar la 

idea de l’aprenentatge a través del joc. El joc és experiència i a través d’aquesta 

es donen els aprenentatges. El joc és ara i aquí, i et connecta amb el present, 

et genera emoció i dona significat a allò que estàs fent. Si hi reflexionem, ens 

adonem doncs, que el joc es troba en la persona i no tant en l’activitat.  

Quan aquesta actitud personal esdevé compartida amb altres persones ens 

permet posar en valor de forma natural la comunicació i per tant la dimensió 

social. T’has preguntat mai perquè sovint comencem tallers o les sessions de 

grup amb un joc de presentació? El joc és generador de proximitats i complicitats 

entre les persones que hi participen i facilita que tothom se senti còmode i s’obri 

a l’experiència.

A més a més, el joc possibilita les relacions no jerarquitzades, de manera que 

l’adult i l’infant, l’educador/a i l’educand, la persona cap i la persona treballadora, 

quan entren en el joc esdevenen individus en igualtat de condicions i en disposició 

horitzontal. 

Per acabar, m’interessa especialment destacar les afirmacions del filòleg català i 

prestigiós expert en joc Oriol Comas, quan diu que “Els jocs són un catalitzador 
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social, una activitat que agrupa tota classe de gent i de tots els àmbits”1  perquè 

descriu la força del joc en el sentit transversal i interdisciplinari. 

Joc i cultura

Per arribar a entendre l’abast del joc i la seva influència sobre la vida humana 

i les comunitats cal situar i analitzar el concepte de joc dins del concepte de 

cultura. Abans de seguir la lectura et suggereixo que et preguntis a tu mateix 

“Què va ser abans, el joc o la cultura?”. 

Ja ho tens? Doncs seguim.

El llibre de Johan Huizinga que porta per nom Homo Ludens ens dona pistes per 

respondre aquest interrogant i ho fa a través d’una afirmació molt categòrica:

“El juego es más viejo que la cultura, pues por mucho que estrechamos el 
concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales 
no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar. Con toda seguridad 
podemos decir que la civilización humana no ha añadido ninguna característica 
esencial al concepto del juego. Los animales juegan, lo mismo que los 
hombres. Todos los rasgos fundamentales del juego se hallan presentes en 
el de los animales. Basta con ver jugar a unos perritos para percibir estos 
rasgos” 2

Aquesta sentència ens situa en allò argumentat al primer punt del treball sobre el 

qual es determina que el joc és un instint primari dels animals. Al llarg del llibre, 

també desenvolupa el principi del pensament humà i dels rituals humans a una 

escenificació nascuda del principi de joc, pel repte que suposa l’aprenentatge 

i l’evolució en l’activitat de jugar. Fins i tot, argumenta que les primeres formes 

d’organització humanes i més endavant les institucions, el procés pel qual es 

distribueixen els acords, les normes les delimitacions dels territoris... responen a 

una necessitat nascuda de l’experiència de conviure a través del joc. 

1 Comas Coma, Oriol. (2001, juny 26). Los juegos de mesa jamás sucumbirán a los videojuegos 
[Entrevista]. Diario El Correo.  Bilbao.

2 Huizinga, Johan. 1972. Homo Ludens. Alianza Editorial. Madrid. 3ª edició. (pp. 13). 
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També expressa que “la cultura surge en forma de juego, que la cultura, al principio 

se juega”3. Amb aquest banc d’informació faig una relació directe i progressiva 

entre relacions socials i joc, llenguatge i joc, diàleg i joc, acords i joc, cultura i 

joc... fet que permet afirmar que tota construcció d’un fet cultural i/o d’una cultura 

és el resultat d’un joc sorgit de forma natural entre els éssers. 

En la mateixa línea, l’autor va més enllà quan diu “Cuando el juego es un bello 

espectáculo, se da, immediatamente, su valor para la cultura, pero semejante 

valor estético no es imprescindible para que el juego adquiera carácter cultural”4 

sinó que defensa que simplement per ser l’activitat de joc té un valor físic, moral, 

espiritual i intel·lectual que el situa a la consideració de cultura.

També en l’evolució de la història de la humanitat, és inconcebible un període 

de la història sense joc. El joc va lligat a l’ésser humà i en va dibuixant, liderant i 

reproduint totes les nostres conductes culturals. 

Em sembla adequat significar en aquest punt les paraules de l’Oriol Comas quan 

en una entrevista argumenta que “per mi jugar és una activitat cultural com llegir 

o anar al cinema. Qui crea un joc és com qui fa una novel·la, agafa un tros del 

món, petit o gran, i el reinterpreta”5. Los juegos de mesa jamás sucumbirán a los 

videojuegos [Entrevista]. Diario El Correo.  Bilbao.  perquè en una sola afirmació 

posa en valor el paper del joc en les nostres societats i l’assimila a activitats que 

socialment ningú qüestionaria el seu paper cultural al llarg de la vida. 

En l’actualitat podem afirmar sense por que el joc ens permet conèixer la realitat 

i la història de diversos pobles a través de les seves tradicions i cultures, establir 

lligams entre fets socials, realitats culturals i els jocs. Aquest fet també ens ajuda 

a reconèixer i defensar que el joc està escrivint el nostre present i el nostre futur 

3 Huizinga, Johan. 1972. Homo Ludens. Alianza Editorial. Madrid. 3ª edició. (pp. 80)

4 Huizinga, Johan. 1972. Homo Ludens. Alianza Editorial. Madrid. 3ª edició.(pp 83) 

5 Comas Coma, Oriol. (2014, desembre 12). El joc és un gran laboratori d’experimentació [vídeo]. 
Vilaweb.
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cultural, i ens apodera i responsabilitza d’aquesta labor a les persones que ens 

comprometem a convertir-lo en el nostre mode de vida. 

El joc és un dret

Com hem pogut veure, el joc acompanya als éssers humans des de l’inici de la 

història de la humanitat. De totes maneres, el seu reconeixement legislatiu l’hem 

de lligar al de la infància i a la seva protecció. No és d’estranyar, doncs, que 

a mesura que els nens i nenes han estat reconeguts com a subjecte, aquesta 

activitat s’hagi prioritzat com a elemental per al seu desenvolupament personal. 

La primera vegada que el joc es recull en un document internacional com a dret és 

a la Declaració dels Drets de l’Infant de 1959 que recull 10 principis aprovats per 

l’Assamblea General de la ONU i en la qual el 7è principi detalla que: “El nen ha 

de tenir totes les possibilitats per a dedicar-se al joc i a les activitats recreatives” 

ja que s’entén que el joc és l’activitat per la qual els infants es relacionen amb el 

món i assimilen el seu entorn i per tant cal protegir-la.

No és fins al cap de trenta anys que un grup de treball específic presenta a 

la comissió dels drets humans una proposta de document internacional que es 

preocupi i garanteixi uns drets específics per a la infància d’arreu del món. La 

Comissió dels Drets Humans adopta aquest nou text i a través de l’Assemblea 

General de l’ONU de 20 de Novembre de 1989 aprova la Convenció sobre els 

Drets de l’Infant. 

En aquest tractat internacional, ratificat per 193 estats, els estats es comprometen 

a respectar i treballar en favor de tots els acords del document. El Joc hi figura 

com a dret de la infància específicament a l’article 31 amb el següent text: 

Article 31
1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, 
al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar 
lliurement en la vida cultural i les arts. 
2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant a 
participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats 
de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.
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Hi ha un moviment internacional que es diu “jugar és un dret” que té els orígens a 

Dinamarca amb el moviment IPA (International Play Association) i compta des del 2006 

amb el projecte IPA Spain, portat a terme des de Barcelona, que organitza campanyes 

d’abast nacional i projectes sobre la importància del joc i de jugar al llarg de la vida. 

La mirada educativa del joc

El psicòleg i escriptor Bernabé Tierno expressava que “Una vida feliç ho serà 

en la mesura que es converteixi per nosaltres en un joc meravellós. No hi ha 

dubte que el joc és la primera activitat, la més fonamental i bàsica de l’activitat 

humana i el desenvolupament de totes les potències i aptituds. Què seria dels 

aprenentatges de l’ésser humà sense la pràctica del joc?”6. 

Com hem vist anteriorment, el joc és una experiència i activitat en la qual posem 

en pràctica totes les nostres habilitats i capacitats.  Aquest és el veritable valor 

educatiu del joc, i aquest, inclou de forma intrínseca l’aprenentatge. Quan juguem: 

vivim i aprenem de l’experiència que ens proporciona el jugar. 

Podem trobar que actualment diverses veus es pronuncien en aquest sentit. 

Certament són reculls que estan buscant evidències per augmentar l’espai i el 

temps de joc dins les comunitats educatives. Totes elles es basen amb el principi 

de la intenció educativa. Si interpretem i intencionalitzem la finalitat de cada joc, 

podem posar en pràctica propostes que permetran de forma significativa arribar 

a viure un aprenentatge determinat. 

Precisament, la experta en joc Imma Marín amb seu llibre ¿Jugamos? argumenta 

el paper que pot tenir el joc en l’educació del present i del futur. Primerament ho 

fa a través de la desmitificació d’alguns pensaments molt arrelats a la nostra 

societat, com el famós “Deixa de jugar i posa’t a treballar”, que posteriorment, 

combat amb propostes concretes, o com expressa ella, “propostes no limitants” 

sobre crear, a través de propostes de joc, experiència en el propi aprenentatge. 

6 Tierno, Bernabé. (2001, juny). El juego y su importància [Article opinió]. Revista: Tiempo de jue-
go. Madrid.
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Ella mateixa, a través de l’empresa que presideix (Marinva), ha creat molts 

materials per exposar el seu pensament. Un d’ells són els 12 poders del joc en 

educació. Parla d’aquests poders com a diferents possibilitats que ens brinda el 

joc, entrar en l’escena educativa i a través de les quals podem incorporar una 

perspectiva lúdica de l’educació. Són els següents:

1. Proporciona satisfacció i alegria.
2. Estimula l’ànsia de superació personal.
3. Afavoreix la confiança en un mateix.
4. Desvetlla la curiositat.
5. Facilita el coneixement d’un mateix i de les altres persones.
6. Brinda l’oportunitat d’expressar sentiments.
7. Afavoreix la sociabilitat.  
8. Facilita la interiorització de pautes i normes de comportament social.
9. Desenvolupa la creativitat.
10.  Sosté l’esforç.
11.  Augmenta la tolerància a la incertesa i a la frustració.
12.  Desenvolupa funcions motores, cognitives, afectives i socials. 

La mirada educativa planteja el repte que el joc, mica en mica, vagi assolint més 

espai i temps dins dels centres educatius, però també dins d’espais socials, per 

seguir evidenciant que aquests processos consoliden una educació més global 

i completa de les persones. 

La idea general és que en l’educació cal fomentar l’actitud lúdica perquè, és aquella 

que s’aprèn mentre estàs jugant, però que totes les habilitats que has posat en 

acció i els aprenentatges associats transcendeixen del joc i t’acompanyen en el 

teu dia a dia. 

Categorització de jocs

Durant la meva recerca he considerat important cercar una forma de categoritzar 

els jocs per tal de poder demostrar l’abast del joc. D’alguna manera volia sostenir, 

que segons la representació dels diferents jocs que existeixen, es pot argumentar 

com de plural és el que determina un joc. 
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Veritablement es poden trobar multitud de documents que proposen moltes 

formes d’estipular un ordre lògic de l’activitat lúdica. De totes maneres, no existeix 

una única proposta de categoritzar els jocs que existeixen al món. Així que, per 

les persones vinculades a l’univers del joc, s’entén que totes les que existeixen 

són vàlides. La raó que justifica aquesta sentència és que cada categorització 

correspon al seu entorn més proper i/o al paper que el joc hi desenvolupa. 

A través de tots els materials que he investigat, determino una proposta 

d’organització, en termes generals, que permet d’una banda evidenciar la 

transversalitat del fenomen del joc i de l’altre exemplificar la seva riquesa. 

La proposta determina un ordre i pretén que qualsevol joc del món s’hi pugui 

identificar en totes les seves diferents categories. La presento a continuació: 

Segons el tipus de joc:
- Joc de taula o de regles. 
- Joc simbòlic o de simulació.
- Joc de construcció.
- Joc psicomotor.
- Video-Joc.

Segons el nombre de persones que hi juguen:
- Joc per una persona/solitari.
- Joc per parelles.
- Joc per un nombre de persones determinat.
- Joc per un nombre de persones indeterminat.

Segons l’edat a qui va recomanat:
- De 0 a 6 mesos.
- De 6 mesos a 2 anys.
- De 2 a 6 anys.
- De 6 a 12 anys.
- Més de 12 anys.
- Més de 18 anys.

Segons el temps de joc:
- Temps determinat/aproximat.
- Temps indeterminat.

Segons qui guanya:
- Joc col·laboratiu/cooperatiu/no competitiu.
- Joc competitiu.
- Joc anagògic. 
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Segons l’origen/història: 
- Joc Clàssic
- Joc Popular
- Joc Tradicional
- Joc Modern
- Joc Contemporani

Segons l’espai:
- Joc d’interior.
- Joc d’exterior.
- Indiferenciat. 

Segons els materials:
- Sense material
- Material determinat
- Material indeterminat

Segons la mirada de gènere:
- Joc que reprodueix estereotips
- Joc que no reprodueix estereotips

Segons la perspectiva de la no-violència:
- Joc que reprodueix violència
- Joc que no reprodueix violència

Segons la mecànica:
- Oberta
- Tancada

Segons l’aspecte que posa en joc:
- Joc matemàtic
- Joc d’habilitat
- Joc de llenguatge
- Joc de rol
- Joc d’estratègia
- Joc social/party
- Joc de recorregut
- Joc d’atzar
- Joc de moviment
- Joc de preguntes
- Joc de memòria
- Joc abstracte
- Joc temàtic
- Joc de paraules
- Joc de simulació històrica
- ...etc.
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Ludoteca

De què parlem? 

En termes generals podem definir les ludoteques com a projectes socioeducatius i 

culturals a través dels quals, amb intenció educativa, es defineixen metodologies i es 

porten a terme accions per tal de desenvolupar les capacitats lúdiques de les persones. 

En les ludoteques l’organització de l’espai i el projecte educatiu són els pilars 

sobre els quals es construeix la identitat de l’espai i l’activitat que s’hi desenvolupa. 

Si posem en valor el que ja hem après del concepte de joc, en conseqüència, 

l’espai ha d’estar organitzat de manera que els materials i l’entorn propiciïn i 

facilitin el joc lliure i espontani de les persones que hi participen. 

Són, en essència, espais públics que disposen d’un banc de jocs i joguines molt 

significatiu i escollit amb molta cura per tal que responguin als criteris pedagògics i 

educatius que defineix cada projecte. Majoritàriament estan pensats per la infància 

però cada dia més, en el seu plantejament, són projectes oberts a tota la comunitat. 

Per últim, podem afirmar doncs, que les ludoteques són espais pensats per 

propiciar les relacions humanes i promoure valors comunitaris. En aquest sentit 

s’evidencia els beneficis socials i personals associats al fet de vincular-se en un 

projecte d’aquesta naturalesa.

Tipologia de Ludoteques

Generalment les ludoteques habiten en espais propis, fixes i amb espai interior i 

exterior. A més a més, cal destacar que la seva activitat transcendeix les parets 

del seu espai habitual per esdevenir un projecte dinamitzador del barri o la 

comunitat a qui s’adreça, fet que inclou la relació amb xarxa amb altres projectes, 

serveis o espais propers per qüestions d’ubicació o de naturalesa.

De totes maneres cal conèixer que hi ha altres formats de ludoteca que estan 

inclosos dins d’altres equipaments com poden ser centres cívics, centres oberts, 
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casals i projectes de lleure, fires i mercats o escoles entre d’altres. D’aquest 

format cal destacar que, en la majoria, els equipaments ja existien prèviament i 

a mesura que han anat prenent significat a la comunitat ha sorgit la necessitat 

d’oferir un espai i una activitat de lleure que de manera natural es concreta amb 

un projecte de ludoteca. 

Per últim, recullo els diferents tipus de ludoteques que existeixen per mostrar la 

varietat d’espais, funcions i/o formats als que responen fins a dia d’avui.

- Ludoteques itinerants 
- Ludoteques ens hospitals infantils
- Ludoteques escolars
- Ludoteques especialitzades en tipus de joc
- Ludoteques especialitzades en col·lectius concrets (diversitat funcional, 

infància en situació de risc, vellesa...)

Origen de les Ludoteques

No és senzill situar exactament l’origen de les ludoteques com a un projecte 

socioeducatiu que neix amb voluntat d’afavorir als intercanvis, majoritàriament 

culturals, dins d’una comunitat per propiciar vincles entre membres d’una mateixa 

comunitat. 

Dins d’aquest principi cal situar el seu origen a la primera meitat del segle 

XX. Si ens remuntem a l’any 1934, un botiguer d’un magatzem de joguines 

de Los Angeles, va detectar que un grup d’infants en situació de risc acudia 

d’amagat al seu negoci per emportar-se jocs i joguines. La seva proposta per 

vehicular la situació va ser la creació d’un espai de joc al seu garatge i un 

servei de préstec al barri per tal que tots els infants i famílies tinguessin accés 

a les joguines. 

Aquest experiment va suscitar que al cap de poc, a la mateixa ciutat de Los 

Angeles es desenvolupés a través de la senyora Infield el projecte que s’identifica 

com la primera ludoteca de la qual tenim constància.
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Si ens desplacem a Europa, al voltant dels anys 1960 conjuntament amb el 

posicionament de la UNESCO sobre les ludoteques com a espais per afavorir el 

dret al joc i al lleure dels infants es consoliden alguns projectes de ludoteca.

La primera la documentem l’any 1959 a Dinamarca. Tot seguit és el cas de París 

que crea una ludoteca al 1967 o també el cas de Gran Bretanya que l’inicia, al 

mateix any, una ludoteca com a espai inclusiu per a infants amb discapacitat. 

França és a dia d’avui el país amb un nombre més alt de ludoteques i amb una 

àmplia cultura de joc. Aquesta cultura es comprova visitant qualsevol menjador 

francès, on els jocs ocupen un espai al costat del prestatge dels llibres i en 

l’alt nombre d’iniciatives lúdiques en els barris, els espais socials i en les festes 

populars.

En el cas de Catalunya, identifiquem la primera ludoteca l’any 1980 a Sabadell 

com a un espai socioeducatiu al barri tèxtil de les Termes i es coneix com a 

ludoteca Margarita Bedós. Just l’any següent apareix a Barcelona la ludoteca “La 

Guineu”, que encara avui és un referent català, i neix entre la col·laboració de la 

Maria de Borja i el claustre de l’escola Cardenal Cisneros.

Des de llavors i fins a dia d’avui, a Catalunya s’han creat multitud de projectes de 

ludoteca en diferents formats, en funció del context social i la funció per la qual 

s’ha impulsat. Més endavant, desenvolupo contingut que complementen aquests 

dos aspectes: Les funcions socials de les ludoteques i Catalunya com a país 

propici per projectes de naturalesa lúdica. 

Les ludoteques i la seva funció social

Considero cabdal dins la investigació, vincular la naturalesa de les ludoteques 

en una funció social que desenvolupa. Certament un espai d’aquestes 

característiques exerceix una funció coeducativa i de responsabilitat en la vida 

pública i social d’una comunitat. 
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Per desenvolupar diferents aportacions socials de les ludoteques, cal destacar 

la concepció d’un espai social obert a tothom i en conseqüència responsabilitat 

de tothom sobre l’espai i el seu material. En aquest sentit, Maria de Borja, 

investigadora i catedràtica de la universitat de Barcelona (UB), pionera i 

impulsora de les ludoteques, sosté que “El joc i la Joguina pública desvetlla el 

sentiment de responsabilitat i vida social, i desenvolupa una nova relació basada 

en l’objecte que no es posseeix en exclusivitat, sinó que es comparteix”7. El valor 

d’allò públic i compartit rau també en l’essència que és un espai que garanteix 

l’accés a totes les persones i que el projecte desplegui accions que assegurin 

una resposta adequada que respongui al criteri d’equitat segons les diferents 

realitats socioeconòmiques i culturals. 

A més, cal posar en valor la funció socialitzadora i de diàleg intercomunitàri d’un 

projecte de ludoteca ja que potencialment contribueix a augmentar i millorar 

les relacions entre una mateixa comunitat, propiciant la creació de canals de 

participació i comunicació, que aporten beneficis a totes les persones  d’una 

comunitat.

En aquest sentit, amb aquests canals de comunicació establerts, també una 

ludoteca pot convertir-se en un centre o punt de trobada del barri/comunitat 

desenvolupant una funció d’animació o dinamització de l’entorn. Un espai 

modelable i de participació on les persones s’hi troben a gust en un ambient 

agradable, tranquil i relaxat.

Així mateix, cal atribuir una funció pedagògica i d’assessorament als projectes 

de ludoteca ja que les joguines i jocs que es potencien, es presten i es posen a 

disposició de forma pública, responent a uns criteris de selecció coherents amb 

la intenció educativa del propi projecte educatiu. En aquest sentit, s’han de tenir 

en compte tant els materials, les instruccions i el valor pedagògic per assegurar 

que no fomentin cap discriminació, no reprodueixin un estereotip de gènere i 

estiguin compromesos amb la no violència.

7 de Borja, Maria. 1982. Les ludoteques. Joguines i societat. Rosa Sensat i Edicions 62. Barcelona. 
(pp 40) 
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Es posa un especial èmfasi en que la responsabilitat social de les ludoteques ha 

d’anar lligada indiscutiblement al perfil professional que hi treballa. Per assegurar 

que el personal educatiu que hi treballa coneix bé les ludoteques, la seva funció i 

les tasques que s’hi desenvolupen, és una constant en els documents presentats 

per les associacions de ludoteques, reclamar formació específica i constant en 

aquest àmbit. Tant és així que a continuació comparteixo un recull d’aspectes 

relatius a aquesta figura. 

La persona professional de les ludoteques

Per poder portar a terme un projecte d’aquesta naturalesa, des del punt de vista 

social, un aspecte important és la missió de les persones professionals que 

estan al capdavant del projecte. Aquest perfil professional ha d’estar d’acord amb 

l’ideari de l’espai, especialitzat i format en la matèria. Això implica tenir interès, 

coneixements i motivació pel joc i les joguines i amb vocació educativa, habilitats 

comunicatives i socials per convertir les ludoteques en un projecte socioeducatiu 

transformador i obert a la comunitat.

A continuació cito les funcions, que Maria de Borja entén que ha de tenir la persona 

professional de la ludoteca8. S’han de diferenciar en quatre i aquestes són:

- Funció d’organització 
- Funció pedagògica i educativa
- Funció d’animació i dinamització
- Funció d’informació i assessorament

Al mateix temps presenta un llistat d’habilitats i competències personals que 

haurien de definir a la persona que dirigeixi un espai d’aquestes característiques.

- Amor i respecte vers les persones
- Capacitat de jugar
- Convenciment de les possibilitats educatives del joc i les joguines

8 de Borja, Maria. 1982. Les ludoteques. Joguines i societat. Rosa Sensat i Edicions 62. Barcelona. 
(pp. 220-221)
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- Curiositat per provar les joguines, jugar-hi i valorar-les críticament
- Tractament pedagògic adequat i formació educativa
- Capacitat de cooperació i treball en equip
- Possibilitat de comunicar el projecte a qualsevol persona
- Dinamisme i optimisme personal
- Esperit juvenil
- Equilibri nerviós i autocontrol
- Possibilitat d’avaluar-se a un mateix, a la resta i al grup.
- Personalitat creadora
- Capacitat d’organització i coordinació
- Ordre rigorós de fitxers, inventaris i controls

Legislació ludoteques

La legislació de les ludoteques és un fenomen creixent, la veritat és que la 

majoria de països no tenen regulada la seva acció a través de lleis oficials. De 

totes maneres si que hi ha moltes associacions i federacions de ludoteques, per 

països, que han redactat compromisos i deures d’aquest tipus de institucions. 

En el cas de Catalunya si que existeix una normativa aprovada pel parlament 

de Catalunya el 9 de Juny del 2009. Parlem del Decret 94/2009 que defineix les 

ludoteques, en marca els objectius, les funcions, el personal i els requisits que 

cal tenir un espai per rebre la certificació de Ludoteca. 

L’aprovació va suposar dues reaccions oposades. D’una banda, el rebuig des 

d’un sector important de persones que treballen en ludoteques perquè el decret 

limita molt detalladament les característiques, els espais i els perfils professionals 

de les ludoteques i les competències de les ludoteques de manera que molts 

projectes de ludoteca existents mai podran rebre el certificat oficial. Se’n critica 

sobretot la negació a participar dels projectes de ludoteca a les persones adultes 

ja que estipula que va destinat únicament a persones de 0 a 18 anys. 

Aquesta limitació s’atribueix al fet, que el decret va néixer en gran part per 

regular els centres privats, que utilitzaven el nom de ludoteca per desenvolupar 

projectes semblants als que realitzen les escoles bressol i s’acollien al buit legal 

que representava fins llavors el nom de ludoteca. 
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D’altra banda, aquest decret situa Catalunya com a un dels països capdavanters 

en reconèixer i legislar els espais de ludoteca. I també és positiu el fet que davant 

la restricció, hi ha un moviment organitzat que preveu impulsar les accions 

necessàries per ampliar la visió del decret i ajustar-lo als projectes socioeducatius 

de naturalesa lúdica, ja que les ludoteques tenen veu pròpia i esdevenen espais 

reconeguts socialment. 

Catalunya un país de joc

Amb tot el que he expressat fins ara, no és casual que puguem afirmar que 

“Catalunya és un país de joc”. Em baso amb aquesta afirmació per posar en 

relleu que aquest és un territori fèrtil per rebre i poder enxarxar qualsevol projecte 

de naturalesa lúdica. Comparteixo un seguit d’evidències que permeten entendre 

perquè ho dic i dibuixar simbòlicament un mapa que visualitzi l’abast d’aquesta 

xarxa.

D’una banda és important destacar que Catalunya té persones de referència en 

el món del joc, algunes inclús amb influència internacional. Aquestes persones 

presenten perfils i àmbits d’investigació i d’acció diferents. Com heu pogut veure, 

la majoria de referències que he citat al llarg de la investigació del meu TFG són 

fruit del treball i l’obra de persones que viuen a Catalunya, i no és per casualitat, 

és amb la intenció d’evidenciar com el joc s’ha sabut valorar en la cultura catalana 

des de l’interès, el compromís i el rigor de forma transversal. 

Parlem de la Doctora Maria de Borja com a exemple de compromís i divulgació 

dels projectes de ludoteca; també de l’Oriol Comas Coma com a comissari i 

organitzador de fires com el DAU Barcelona o el Jugarxjugar de Granollers i 

congressos o membre del jurat i destacat en events internacionals, com el Festival 

internacional des jeux de Cannes a França o l’International spieltage SPIEL 

d’Essen a Alemanya; cal reconèixer la enorme contribució, treball i divulgació de 

la Imma Marín com a experta en joc i presidenta de l’associació del Dret a Jugar 

i de l’Empresa Marinva. Podríem destacar també la figura del Doctor Jaume 

Bantulà com a membre de l’Observatori del joc infantil i investigador del paper 

del joc en la cultura catalana.
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També podem valorar l’existència de legislació concreta en àmbit del joc i el 

compromís polític del parlament amb ajuts econòmics i campanyes de promoció 

del joc en la infància i la creació de la xarxa catalana de ludoteques públiques. 

Destaco també, un alt nombre d’ajuntaments compromesos amb el joc que 

desenvolupen o participen en el finançament de projectes de naturalesa lúdica al 

llarg de la vida de les persones.

La influència del joc i el creixent mercat econòmic i la creació d’empreses de 

venda de jocs i joguines o de serveis lúdics i de lleure, també ha augmentat 

significativament en els últims anys. L’Oriol Comas desvetlla en un entrevista 

a VilaWeb que a Catalunya s’ha multiplicat per 50 la venda de jocs de taula en 

els últims 20 anys, passant de 10.000 a l’actual xifra de prop de 500.000 jocs de 

taula, anuals. 

Aquest augment i la col·laboració de projectes públics i iniciatives privades també 

explica que al llarg del territori català s’hagin creat noves fires i mercats que donin 

sortida i promocionin aquesta activitat cultural. Parlem de les més significatives 

per ordre de creació.

- La Fira Joc Joc de Tona. Fira del joc i la joguina diferent que neix l’any 2001 
amb la intenció d’assessorar i visibilitzar els jocs i joguines que no surten 
a la televisió i que responen a criteris ecològics, artesanals i desperten la 
creativitat i la imaginació, amb la intenció d’oferir a les famílies alternatives 
de joguines i de poder-les provar per saber si els agraden. Apareix com a 
germana petita de la Fira de la Pesseta (1980) que era una fira on els veïns 
i veïnes del poble muntaven jocs a la plaça fets amb materials reciclats 
i el cost per participar a cada joc era d’una pesseta. També impulsava 
una tómbola amb jocs i joguines reciclats. Una fira organitzada de forma 
popular. 

- Fira Jugarxjugar de Granollers.  Una fira que neix l’any 2006 emmarcada 
dins la fira de l’Ascensió, agafa el model de fires internacionals i que té 
com objectiu la promoció del joc de taula. Organitza un concurs obert 
per autors i autores de joc que poden presentar els seus prototips i el joc 
que s’escull guanyador es publica. Amb els anys ha anat creixent i ha 
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incorporat conferències, presentacions i campionats de tot tipus de jocs. 
Està finançada i organitzada per l’Ajuntament de Granollers però dirigeix 
el projecte l’Oriol Comas Coma.

- Fira del joc i de Nadal de Berga. Neix a Berga l’any 2013 amb la intenció de 
oferir a les famílies un espai per provar i comprar jocs i joguines de tot tipus 
en dates nadalenques. Cada any ve acompanyada d’una campanya per 
assessorar als infants i famílies a l’hora de escollir les joguines que volen 
per demanar als Reis Mags de l’Orient. És una fira de caràcter popular i 
molt participativa que compta amb la participació de la Companyia de jocs 
Associació Anònima. 

- Festival DAU Barcelona. Neix a Barcelona l’any 2011 i té abast internacional. 
Té un ampli ventall de propostes i compta amb un projecte de ciutat 
basat en el Joc que desplega activitats durant tot un mes per escoles, 
parcs i carrers de Barcelona. La fira pròpiament, es porta  a terme durant 
un cap de setmana en que el recinte de Fabra i Coats de Sant Andreu 
s’omple de diferents propostes de joc perquè les persones visitants hi 
puguin jugar. També hi ha un espai de venda i es realitzen demostracions, 
presentacions, trobades de col·lectius lúdics, conferències, firmes d’autors/
es internacionals, concursos, campionats... Compta amb el finançament 
de l’Ajuntament i de la Generalitat i està presidit per l’Oriol Comas Coma. 
És una aposta de l’administració i cada any creix en nombre de propostes 
i amplia el plantejament teòric. 

- Ludivers. Festival del joc i les cultures de la imaginació. Neix a Girona l’any 
2014 a través de la iniciativa de LudosMundi i els centres cívics de la ciutat 
organitzen activitats en els diferents espais i places del centre de Girona 
i es veuen transformats en planetes segons l’activitat que desenvolupa. 
Hi ha un planteja juganer amb espais de joc, hi ha un miniplaneta per 
els infants més petits i les seves famílies, un planeta d’espectacles, un 
altre de tallers, un de ciència manipulativa... i inclús, tots aquests planetes 
compten amb els seus satèl·lits. Una iniciativa dels últims anys és el satèl·lit 
Ludivers&talks que posa a debat diferents temes al voltant de la idea del 
joc. És una aposta privada que compta amb el suport de l’administració 
de Girona.  
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També hem de destacar altres fires importants al llarg del territori català com el 

Festival Joc del Pirineu que se celebra a la Seu d’Urgell des de l’any 2015 i és 

una trobada important pels autors i autores de joc ja que també es porta a terme 

un concurs de prototips de joc. Una altra iniciativa és la fira VilaJuga de Vilafranca 

del Penedès des de l’any 2017 que l’acompanya el late motiv “Jugàvem, juguem 

i jugarem”. Com es pot analitzar, és un fenomen en creixement que augmenten 

en públic i en iniciatives internes any rere any. 

Totes aquestes fires han anat acompanyades d’un augment de projectes 

empresarials i emprenedoria pròpia del sector dels jocs i les joguines. Han sorgit 

noves empreses artesanes que imaginen, dissenyen i construeixen jocs i joguines 

amb criteris lúdics i bones praxis, també ha crescut el nombre de distribuïdores 

de jocs i joguines, podem observar un augment en el nombre d’Editorials de jocs 

i joguines, fins i tot, editorials Europees com “DEVIR”, “Haba” o “Djeco” han obert 

una oficina a Catalunya, fet que ha comportat que a tot Europa es comercialitzin, 

ja a dia d’avui, un gran nombre de jocs i joguines amb les instruccions en llengua 

catalana. 

Si seguim recorrent altres iniciatives del territori, considero molt important també 

posar l’atenció en el teixit de l’associacionisme i la societat civil organitzada. 

Catalunya és un país que té un alt nombre d’esplais i agrupaments escolta que 

porten a terme molts dels seus projectes amb metodologies de joc. A més a 

més son projectes liderats per grups de persones joves que acumulen molts 

anys d’experiència i formació en el lleure a través de la qual es posa en valor el 

joc con a proposta socioeducativa. En la mateixa línea podem situar els punts 

d’informació juvenil, els centres cívics o fins i tot els emergents espais familiars. 

Tots ells són espais on desenvolupen activitats i projectes amb una mirada lúdica. 

Seguint amb les organitzacions civils m’agradaria destacar altres grups organitzats 

que centren específicament els seus projectes en el joc. 

D’una banda s’ha creat la xarxa de ludoteques municipals de Catalunya que 

comparteixen els seus projectes i inquietuds a partir d’un aplicatiu per a les 



25

persones sòcies i organitzen una vegada a l’any una trobada de reflexió i treball 

sobre temes que han escollit prèviament. Paral·lelament a aquest projecte hi ha 

l’associació atZar, que és l’associació de ludotecaries/is i ludoteques de Catalunya 

que té per finalitats la promoció de la cultura de joc, el reconeixement  del joc i 

la consolidació, l’assessorament i acompanyament de projectes de ludoteca. En 

aquest últim tothom es pot associar, també persones a títol individual. 

Més recentment s’ha formalitzat la Federació de Jocs tradicionals de Catalunya 

que té per objectiu la recuperació i la divulgació dels jocs tradicionals del territori. 

També ha agafat forma jurídica l’associació catalana del joc lliure que vol contribuir 

a la formació, la defensa i la protecció d’espais de joc lliure sobretot en la infància 

però també al llarg de la vida. Una altra projecte a destacar és la organització 

solidària Ayudar Jugando, de Sant Cugat del Vallès, que organitza events lúdics 

on pots col·laborar econòmicament i els beneficis aniran destinats a comprar 

jocs i joguines que es fan arribar a projectes socioeducatius que presenten 

mancances en els recursos. Aquests projectes en els que es fan donacions de 

jocs poden ser dins o fora de Catalunya. 

Per últim, però no menys important, des de l’any 2010 s’estan organitzant els 

anomenats Clubs de Joc. Són espais de trobada i relació, oberts a tothom, la seva 

activitat central, és començar i acabar partides de tot tipus de jocs. D’aquesta 

manera trobem repartides pel territori moltes associacions de persones jugaires 

que es troben un o més dies a la setmana per jugar i sovint organitzen events 

lúdics oberts a altres clubs en un format més gran. Per ara no es té constància 

del nombre de clubs de joc que existeixen però alguns dels més nombrosos són 

el “CAE” de Manresa, el “Club de Joc de Sant Andreu” a Barcelona, el “Refugio 

del Sàtiro” a Sabadell, el “Club de joc A Sak” o club de joc “Osona Juga” a Vic. 

Considero que amb aquest mapa de personalitats de referència teòrica, de 

suports i impuls polític, de fires i mercats, d’empreses de distribució, edició i 

creació de jocs i joguines i amb el ric moviment associatiu del territori, no hi ha 

dubte en que Catalunya és país de joc i que per tant és un context idoni per 

portar a terme nous projectes de joc.
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Osona comarca lúdica

L’onada lúdica que es mou a tot Catalunya, també es mou als voltants de Vic, 

la capital d’Osona en forma de projectes de naturaleses molt diferents però que 

totes tenen un punt en comú el joc. Parlem de projectes amb identitat i activitat 

pròpia, que es coneixen entre si per la proximitat i que alguns puntualment han  

col·laborat en activitats conjuntes.

En l’àmbit empresarial podem destacar l’empresa “Guixot de 8” nascuda a Tona 

fa més de 30 anys i actualment amb seu a Taradell i l’empresa “Katakrak” també 

nascuda a Tona i actualment amb seu a Sant Miquel de Balenyà que fabriquen 

jocs amb materials reciclats amb els quals viatgen pel món amb furgoneta per 

instal·lar-los en carrers i places per tal que la gent comparteixi i visqui una estona 

de joc. El resultat és que, de les persones més petites fins a les més grans, 

reviuen i retroben la intensitat de l’experiència lúdica. 

També en l’àmbit de les instal·lacions de carrer podem destacar l’empresa 

“Intinerània” que construeix un laberint del que cal superar molts enigmes i 

mecanismes per obrir-ne les portes. També l’empresa “El Farcell” que ha reproduït 

els jocs tradicionals de Joan Amades i els acompanya d’una escenificació i un 

breu context històric. O de projectes de jocs gegants vinculats a la comarca 

com l’empresa “tombs creatius” que fabrica jocs de fusta o l’empresa de serveis 

“Quiràlia” que reprodueix en gran, jocs clàssics. Així mateix, la comarca d’Osona 

disposa de cinc experiències de “Room scape”, tres de les quals són a Vic i una 

d’aquestes ha organitzat una experiència pionera d’“scape” per a 80 persones 

que dura 30 hores i es portarà a terme pels carrers i edificis de Vic durant un cap 

de setmana d’aquest any.  

Encara en l’àmbit empresarial, cal destacar dos comerços que es dediquen 

a l’assessorament i la venda de jocs i joguines des d’una perspectiva de joc 

fonamentada. Parlem de la botiga “Eines per Aprendre” de Tona que comercialitza 

jocs de taula i també té un alt nombre de joguines ecològiques dins del seu 

stock. L’altra botiga de referència, ubicada al passeig de Vic, és la històrica 

“Gargamel Joguines” que va obrir l’any 1985 i que des del 2013 impulsa un nou 
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enfocament amb un servei gratuït d’assessorament i de préstec de jocs a les 

escoles, centres cívics i persones físiques. El seu objectiu és promoure la cultura 

del joc i actualment el projecte té presència en totes les escoles i instituts de 

Vic i col·labora també amb el projecte Enxaneta impulsat des de la UVic cedint 

materials i assessorant i formant les persones mentores del projecte.

També vinculat amb la ciutat de Vic hi ha el projecte de casal d’estiu per 

professionals i professorat de Vic, organitzat per l’ajuntament, que els ofereix 

formació a través de l’associació “Companyia de Jocs l’Anònima” que compta 

amb un servei de formació teòrica, organització d’events lúdics, una gran ludoteca 

itinerant, jocs tradicionals i multitud de serveis de lleure.    

Seguint amb projectes municipals, cal destacar la històrica Ludoteca Jocs de 

Tona, que l’any passat va fer 25 anys i que compta amb un projecte educatiu 

de centre de referència a nivell català. Els punts forts de la ludoteca és el treball 

socioeducatiu que desenvolupa essent un centre de naturalesa inclusiva coordinat 

i enxarxat amb la resta de serveis del municipi, l’aportació de materials propis 

d’interès lúdic i el treball educatiu centrat en la idea de protagonisme infantil, que 

centra les decisions del servei en l’assemblea dels infants que hi participen. 

Cal destacar també la tasca social del projecte de l’associació “Joguines sense 

fronteres” que neix a Vic l’any 2001 quan una cooperant internacional en les 

seves tornades a la ciutat de Vic, s’emporta joguines de donacions de botigues. 

L’any 2005 s’estableix a Vic i decideixen organitzar i formalitzar la seva activitat. 

Es troben al Centre Cívic Santa Anna i és l’espai on recullen jocs i joguines 

de segona mà, les recuperen i les repassen per poder-les donar a projectes 

que tinguin necessitat de tenir recursos lúdics. Actualment disposen de moltes 

joguines i jocs, fet que porta a donar jocs a tot tipus de projectes, tant de la 

comarca, com de la resta de Catalunya i/o donacions internacionals. 

Els últims anys la seva activitat s’ha ampliat de manera que han engegat diferents 

projectes d’intervenció socioeducativa a la comarca. La mateixa associació 

participa en diverses festes i mercats de Vic amb un espai de jocs de taula per 
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promoure els espais de gaudi i trobada familiars. També han establert els dimarts 

lúdics a la Biblioteca Joan Triadú i recentment han engegat un projecte en un 

centre de dia de Manlleu, que es troben els dijous al matí amb persones de la 

tercera edat per jugar, una activitat de la qual estan molt satisfets. Al mateix temps, 

també estan oberts i participen i col·laboren puntualment amb diferents activitats 

de naturalesa lúdica amb instituts i centres cívics de la comarca. Aquest any han 

iniciat els butlletins informatius per donar a conèixer la tasca que desenvolupen 

de forma bimensual i són grup impulsor del Club de jocs “Osonajuga”. 

El club de jocs “Osonajuga” és un grup de persones que es troba tots els divendres 

de l’any al Centre Cívic Santa Anna a partir de les 19:00h. fins que s’acabin les 

ganes de jugar –algun dia pot ser fins l’albada- obert a tots els públics i tipologies 

de joc. Actualment compta amb un grup estable de 20 persones i es calcula que 

l’abast arriba a prop d’un centenar de persones de forma puntual. També aquest 

és un grup obert a col·laborar en iniciatives lúdiques de la ciutat i la comarca. 

Sense anar més lluny, el nombre de projectes consolidats i els projectes emergents 

de la comarca de Osona amb el punt neuràlgic a Vic, representen clarament la 

inquietud del territori pel joc i la joguina. A més, la seva projecció i vida està a 

l’alça fent que aquesta onada s’expandeixi. 

Antecedents espais de joc en universitats catalanes

La meva recerca de camp i investigació per descobrir els diferents projectes 

de joc a Catalunya, ha comptat també amb la necessitat de cercar i conèixer 

projectes de jocs que es porten a terme a les diferents universitats del territori. 

Estem parlant, en la majoria de casos, de projectes en construcció que no 

compten encara, a dia d’avui, amb documentació escrita ni publicacions que 

ho sustentin. 

Un dels projectes que cal destacar és el Laboratori de Jocs i l’Aula de Jocs que 

s’ha creat a la Universitat de Barcelona de la mà de l’Alex Caramé. La seva 

activitat està centrada, per ara, en l’organització de formacions i xerrades sobre 

joc, la creació d’un Catàleg d’experiències lúdiques (CEL) per promoure una 
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agenda i banc de recursos a la universitat i per últim en l’obertura progressiva 

d’un espai amb jocs de taula obert a la comunitat. 

Al mateix temps, un projecte que incorpora mirada lúdica és el CRAI (Centre de 

Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació) a la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona. La idea que desenvolupa Jan Gonzalo és l’impuls d’un inventari de 

recursos lúdics per posar en préstec a tota la comunitat. Inclou un criteri lúdic en 

tot moment, perquè tal i com argumenta, s’han d’entendre com  a recursos per 

a la docència però sobretot com a jocs pel gaudi. Aquest projecte troba moltes 

similituds amb el programa “Games Research Lab” de la faultat d’Educació, salut 

i psicologia de la Columbia University que impulsa la recerca i la creació de 

materials i jocs dins del marc de la seva facultat.

L’últim dels projectes, que potser és el més consolidat fins ara, és l’anomenada 

UdGLudoteca de la Universitat de Girona. És espai que va iniciar l’historiador 

Claudio Yoldi, actualment vivint i treballant en un altre país, i avui liderat pel 

pedagog Pere Cornellà des de l’Institut de Recerca Educativa de la universitat. El 

projecte és molt ambiciós i compta amb la col·laboració de l’empresa LudosMundi. 

L’espai de Ludoteca es va iniciar l’any 2014 i es va tancar l’any 2015 quan Claudio 

va marxar de la universitat. En converses amb ell, he pogut conèixer que les 

fortaleses del projecte eren l’aposta institucional de la universitat pel projecte 

cedint un espai i fent un esforç de màrqueting per la visualització del projecte. 

Pel què fa a les problemàtiques que va afrontar, comenta que l’espai cedit no 

era de pas, i el plantejament d’horari d’obertura era massa limitat (només alguns 

matins) perquè la comunitat el tingués en compte. Amb certa recança explica que 

el projecte girava entorn de la seva figura i la seva tasca, fet que va suposar que 

quan va haver de marxar per motius personals el projecte va aturar-se. Sobretot, 

aquest gust agre el verbalitza, perquè en aquell moment la ludoteca tenia una 

bona perspectiva ja que la universitat apostava per incloure-la amb connexió a la 

biblioteca per tal disposar de personal propi i ampliar els horaris.   

Arribats a aquest punt, considero important entendre i visualitzar que les 

accions que s’estan desenvolupant tenen una forta incidència en el seu context 

universitari i que busquen suports per tal de créixer i consolidar-se. A més la 
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determinació i la voluntat és clara sobre els beneficis saludables i socials que un 

espai d’aquestes característiques aporta a la comunitat. En aquest sentit, podem 

parlar que aquests projectes han nascut per quedar-se i per situar el joc i els 

espais de joc en les universitats catalanes. Tothom coincideix que cal una aposta 

institucional i que només qüestió de temps, esforç, pedagogia i reconeixement. 

Amb el context preparat, i el vent a favor, segurament està arribant l’hora de 

liderar aquesta innovació. 
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PART PRÀCTICA

Passem a la part pràctica del document. Una part marcada sobretot pels 

objectius que em vaig marcar pel projecte i en la qual em proposo, a través de 

la fonamentació teòrica que he aportat i ja coneixes, respondre la hipòtesis de 

manera pràctica. Totes les accions portades a terme estan relacionades a un o 

més d’un dels objectius proposats.  

Fins ara has llegit les instruccions, has entès les normes que jo havia marcat i 

ara comença el joc. 

Proposta d’eixos per l’Espai de joc/Ludoteca de la UVic-UCC.

Atenent a tota la informació extreta de la investigació i fonamentació de la part 
teòrica del treball, previ a la metodologia de la part pràctica, he considerat 
necessari establir un marc sobre els usos i possibles funcions que el projecte 
d’Espai de Joc/Ludoteca de la UVic-UCC hauria de desenvolupar. 

La intenció d’aquesta proposta organització és, d’una banda, facilitar la difusió i 
l’explicació del projecte per tal de construir un discurs d’acord amb la teoria i, de 
l’altra, presentar un model per eixos que representi, de la millor manera possible, 
tots els aprenentatges assolits al llarg del procés d’investigació. 

Tota la informació que hi exposo, està reposada i mostrada amb cura i rigor; però 
això no vol dir que sigui una carta magna de l’espai de joc, sinó que és sols una 
proposta de formulació que cal valorar i, en tot cas, ser ratificada per la comunitat 
per tenir validesa i suport. 

Per últim, els eixos que formulo responen a la possibilitat d’aplicar el projecte 
de forma progressiva en funció dels serveis que la comunitat consideri que són 
prioritaris per una possible posada en marxa del projecte. 
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CULTURA UNIVERSITÀRIA.

Aquest eix fa referència al projecte socioeducatiu de l’espai. Parlem d’un espai 

obert a tothom. La seva funció, com en el joc, és potenciar el gaudi sense esperar 

res més a canvi. Un espai en el qual les persones de la comunitat universitària 

puguin participar de forma voluntària, el temps que ho desitgin i compartir estones 

de joc. Sota la idea d’espai interdisciplinari, l’espai ha d’estar pensat per facilitar 

la participació i relació entre persones de diferents facultats, i sota el paraigües 

d’espai transversal, hi sustenta la idea que totes les persones de la comunitat 

–Personal d’Administració i Serveis, Personal Docent i d’Investigació i el propi 

Alumnat- s’hi ha de trobar a gust per tal de fomentar relacions horitzontals i no 

jerarquitzades. L’espai i els materials, a més, han d’estar dissenyats i pensats 

d’acord amb la organització de les ludoteques i els valors de la universitat. Parlem 

d’un espai que propiciï la socialització, i posi en pràctica la coeducació dins la 

comunitat.  

El projecte ha de comptar amb un espai propi on centrar l’activitat. L’espai, 

preferiblement, ha de comptar amb un espai interior amb un material i una 

organització atractiva, clara i intuïtiva per facilitar la màxima autonomia i 

espontaneïtat de les persones participants; altrament, un espai exterior on poder 

jugar i incorporar els beneficis de l’aire lliure durant el temps de joc. Es valora 

també la possibilitat de comptar amb un format complementari de ludoteca 

itinerant per apropar el projecte a les diferents facultats i/o edificis que són de 

titularitat de la universitat. 

Amb la intenció educativa de ser un espai transversal i d’acollida, el projecte ha de 

ser significatiu a la universitat i respondre al seu context social. En aquest sentit 

aquest eix inclou l’impuls d’una associació de persones jugaires de la comunitat 

universitària de la UVic-UCC per promoure activitats i/o prendre les decisions 

que afectin a l’espai. Per últim, dins d’aquesta perspectiva, és important crear 

un especial vincle amb el programa Erasmus i el programa d’acompanyament 

mentor de la UVic per oferir aquest espai com un centre d’acollida i relació 

internacional a totes les persones que arriben a la comunitat. 
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INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I EVENTS LÚDICS.

Aquest eix posa l’atenció en convertir-se en un espai de referència dins i fora de la 

Universitat de Vic en matèria de joc. Una de les finalitats del projecte està lligada 

al reconeixement i la teorització del joc. Estem davant d’un buit infraestructural 

i institucional que centralitzi i publiqui periòdicament recerques i investigacions 

al voltant del joc. És una aposta innovadora impulsar un espai des d’aquesta 

perspectiva teòrica.

En aquest sentit, per esdevenir referència teòrica, cal també una mirada oberta, 

per apropar a la comunitat, les veus més rellevants del món del joc. Aquest eix 

ha d’impulsar la organització d’actes amb aquestes veus així com apropar a la 

comunitat instal·lacions i accions que propiciïn la mirada lúdica de l’educació. 

En la mateixa línea, una de les necessitats a cobrir és la formació de perfils 

professionals amb l’especificitat i les competències que demanen els espais de joc 

i/o les formacions complementaries de perfils educadors/es socials i/o professorat 

en aquesta matèria. Un centre de recerca i investigació s’ha de convertir també en 

un generador d’aquest contingut teòric, desplegat a través de les seves àrees de 

coneixement i el seu respectiu pla d’estudis i mòduls formatius. 

BANC DE RECURSOS LÚDICS.

Un Espai de joc/Ludoteca, com hem vist, ha de comptar amb un material 

degudament organitzat i inventariat. Aquest eix va destinat a la creació d’una 

base de dades i d’un material que representi al màxim totes les tipologies de 

joc i estigui pensat per respondre a les diferents necessitats de la universitat. 

D’alguna manera, s’ha de plantejar com un espai semblant a la biblioteca on jo 

pugui accedir per cercar jocs segons els meus objectius acadèmics, però també 

els meus interessos personals. 

Aquest banc ha de comptar amb un cercador que organitzi, les referències 

segons la temàtica del joc, els tipus de jocs, les edats, els temps, l’origen i la 

seva història, l’autoria, l’objectiu, els aspectes que desenvolupa... de manera que 

jo pugui cercar de forma avançada quines són les propostes de jocs que més 

s’adeqüen a la meva cerca. 
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Un dels objectius d’aquest banc és que es construeixi de forma digital, comuna 

i col·laborativa. Un enfocament és el de poder construir també un mapa de jocs 

populars i tradicionals on les persones del programa Erasmus i/o de diferents 

punts de Catalunya puguin representar les variants de cada joc i documentar i 

reivindicar aquells jocs propis de cada cultura. 

Per últim, aquest banc, compta amb la possibilitat de dissenyar-se i portar-se 

a la pràctica de forma comuna entre totes els universitats de Catalunya que 

porten a terme projectes de naturalesa lúdica. Parlem de la UdG (Universitat de 

Girona), la UB (Universitat de Barcelona) i la URV (Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona). 

DIÀLEG AMB LA CIUTAT.

Catalunya en general, però Vic en particular és un centre neuràlgic i ric en matèria 

de joc ja que compta amb diferents iniciatives lúdiques. La Universitat de Vic, ja 

té ponts de col·laboració amb la ciutat i té interès en generar-ne de nous. Aquest 

actiu territorial és un context idoni per arrelar el projecte a la ciutat i desenvolupar 

canals estables de comunicació amb totes aquestes iniciatives.

Una de les necessitats del moviment lúdic de la comarca és establir punts de 

trobada per crear sinergies i realitzar accions sota interessos comuns com 

són: La promoció i el reconeixement del joc i la difusió dels diferents projectes. 

L’espai de joc de la UVic-UCC, com un nou actiu de l’àmbit lúdic, podria facilitar 

la creació d’aquest espai comú. A més, alguns d’aquests canals ja s’han obert 

per la realització de la part pràctica d’aquest Treball Final de Grau.  

CONCILIACIÓ UNIVERSITÀRIA-FAMILIAR. 

Durant el desenvolupament de la investigació i a través de la detecció de 

necessitats del context universitari, he pogut constatar que una de les necessitats 

personals a donar resposta és la conciliació universitària-familiar. 

Aquest eix contempla la creació al projecte d’un espai socioeducatiu emmarcat 

dins el decret que regula les ludoteques a Catalunya (94/2009, 19 de Juny) en 
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el qual poguessin participar infants de 4 a 18 anys per tal de facilitar conciliació 

familiar-universitària en aquelles persones adultes amb infants al seu càrrec dins 

la comunitat universitària (professorat, PAS, estudiants). Aquest espai compta 

amb la complicitat del projecte “ULudoteca”.

Metodologia 

Els principals objectius del projecte havien de trobar resposta en la part pràctica 

del treball ja que la hipòtesis fa més referència a la necessitat de la universitat 

que a la importància del joc. En aquest sentit havia de trobar instruments que 

em permetessin extreure dades que s’hi ajustessin. Des d’aquesta premissa, 

vaig decidir que els mètodes que escollís, haurien d’implicar al màxim a tota la 

comunitat universitària. D’alguna manera, aquest projecte ja no tenia sentit que 

el portés a terme jo sol amb els llibres, els articles, les entrevistes llegides sinó 

que havia d’entrar en contacte amb la comunitat a la qual anava dirigit. 

Per tal de provocar un impacte i establir un vincle del projecte amb la comunitat vaig 

decidir desplegar-lo amb 3 metodologies: Un pilotatge/prova pilot, un qüestionari 

a tota la comunitat i persones interessades en el projecte i per últim, no deixar 

escapar cap oportunitat de reunir-me, amb la màxima formalitat possible, amb 

persones i/o serveis de la universitat per explicar el projecte. 

Justifico l’elecció i explico què ha implicat cadascuna d’elles. 

Pilotatge/prova pilot.

La meva experiència personal amb el món del joc, fa que estigui convençut 

de la seva naturalesa transformadora. Com a educador el joc sempre ha estat 

la proposta a través de la qual he procurat crear vincles i establir relacions 

educatives amb les persones educands. Jo estic convençut, a més, que la millor 

manera d’entendre un joc és jugant-hi.

Des d’aquest argument havia d’escollir un instrument que em permetés fer viure 

una experiència lúdica a al màxim de persones de la comunitat. Després de 
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pensar-hi i imaginar quin format podia portar a terme per assegurar que complís 

la premissa de provocar una experiència de joc i per al màxim de gent, 

vaig pensar amb una prova pilot, tècnicament anomenat pilotatge. Quin millor 

termòmetre que una simulació del servei que he imaginat? –em preguntava. 

I després de madurar-ho i parlar-ho amb el tutor i diferents persones de la 

universitat vaig començar a idear l’activitat “La UVic-UCC JUGA”.

D’entre tots els eixos proposats, els que em semblaven més adequats per 

desenvolupar l’activitat eren els corresponents a la Cultura Universitària i el 

diàleg amb la ciutat. 

Per començar, tenia en compte que la gent de la comunitat quan ve a la universitat 

té els seus hàbits i les seves rutines, per tant una proposta d’activitat flexible i 

oberta a tothom, amb la possibilitat de passar-hi tot el matí o únicament 5 minuts, 

la feia ideal per a participar-hi en els formats que cadascú considerés. 

També em va semblar oportú portar-la a terme a l’aire lliure i en un lloc de pas,  

aquest era el millor reclam per convidar a la gent a interessar-se. L’espai hauria 

de comptar amb taules i cadires perquè la gent pogués jugar còmodament i 

fos una experiència plaent. També distingiria un espai amb tot tipus de jocs de 

taula (habilitat, estratègia, psicomotors, clàssics, memòria, contemporanis, de 

llenguatge...) que tinguessin durades diferents (jocs de partides de 5 minuts fins 

algun de 120 minuts) i relacionats amb interessos que jo considerava que podrien 

despertar a les diferents facultats de la universitat. La disposició seria, doncs, 

com la d’un bar. Una espai amb taules i cadires neutres i un altre de proper com 

una barra amb tots els jocs a la vista. 

Per complir un altre dels objectius dels eixos que m’havia proposat, era important 

anar a visitar alguns dels projectes de joc de la comarca d’Osona que poguessin 

col·laborar amb l’activitat. Així que vaig parlar amb la botiga “Gargamel Joguines”, 

el club de joc “Osona Juga” i l’associació “Joguines sense fronteres”. 
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El desenvolupament de l’activitat era senzill, tothom podia lliurement agafar 

jocs de taula, seure a les taules i posar-se a jugar. El meu paper seria múltiple: 

D’una banda convidar a la gent a participar, explicar els jocs de taula que la gent 

no conegués, recollir notes en un diari de camp sobre l’experiència i fer difusió 

del projecte per tal de complir amb els altres mètodes de recollida de dades: 

D’una banda, demanar correus electrònics a qui participés de l’activitat per tal 

d’enviar-los el qüestionari sobre el projecte i de l’altre buscar complicitats dins 

la universitat per propiciar properes trobades formals per compartir i concretar el 

projecte amb d’altres persones de la comunitat.

Amb el plantejament decidit, la tasca va ser formalitzar i demanar els permisos 

necessaris a la universitat per portar-la a terme. Aquest ja era un moment important 

per crear complicitats i per començar a difondre el projecte a la universitat. 

Finalment, amb tot el suport del personal de la universitat i els permisos confirmats 

vaig generar els cartells de l’activitat i va començar la feina de difusió per tots 

els canals possibles: Penjada de cartells a la universitat, enviada d’informació i 

cartell per correu electrònic i WhatsApp convidant a compartir-lo.

Qüestionari digital

Paral·lelament al muntatge de l’activitat “La UVic-JUGA”, plantejava un qüestionari 

que permetés extreure informació quantitativa i qualitativa sobre tot l’abast de la 

proposta, que això incloïa la totalitat dels cinc eixos. Plantejava el qüestionari 

com una enquesta que no impliqués gaire temps de realització per tal de recollir 

el màxim de respostes. També que fos en format digital per poder accedir a la tota 

la comunitat a través de dispositius mòbils i el correu electrònic que demanava 

en l’activitat “La UVic-UCC JUGA”.

El plantejava amb 4 blocs. Un primer bloc per contextualitzar a la persones que 

l’omplin sobre quin és el projecte; un segon per recollir el perfil de les persones 

que hi  participen; un tercer relatiu específicament a preguntes que permetin 

un posicionament respecte al projecte i un quart bloc perquè la persona que hi 

participi pugui decidir, si ho considera necessari, el grau d’implicació i seguiment 

del projecte. També aquest últim per agrair la seva participació.
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En el primer bloc sobretot explicava qui sóc jo, el marc del meu Treball de final 

de Grau, el temps de dedicació al qüestionari (5 min.), en què consisteix l’activitat 

“La UVic-UCC JUGA” i la importància que tenia la seva participació per influir en 

la concreció d’un projecte de transformació a la universitat.

En el segon bloc era per definir els perfils, m’interessava recollir la transversalitat de 

les persones participants i també el caràcter interdisciplinari. En aquesta línea vaig 

considerar important demanar les edats, el sexe, si havien participat o no a l’activitat “La 

UVic-UCC JUGA”, si formen part de la comunitat universitària, quin rol hi desenvolupen 

i en quina facultat. També a nivell personal era important saber quin és el seu vincle 

amb el joc i per aquest motiu els hi preguntava en quina freqüència juguen.   

El tercer bloc és el més dens per tant calia reduir molt la informació presentada 

a aquella purament essencial que vull reflectir. Per aconseguir-ho, vaig plantejar 

un qüestionari semi-obert, de manera que la primera part estava format per tres 

preguntes tancades que demanaven valoració i posicionament i una quarta que 

fos oberta perquè cada persona, segons la seva idea de l’espai, pogués participar 

de la construcció d’un imaginari col·lectiu sobre aquest espai. La primera pregunta 

serveix per poder configurar un “mapa conceptual” sobre quines implicacions 

generals atribuïm internament a la paraula “joc” deixant escollir 3 paraules 

entre 16 paraules que es poden relacionar amb els diferents eixos proposats 

pel projecte. Una segona pregunta valorativa sobre el grau d’importància que 

donen als diferents eixos del projecte per poder conèixer en quins hi donen més 

importància per prioritzar a l’hora de desenvolupar-lo. Una tercera relativa a 

l’horari per tal de valorar si la comunitat considera que ha de poder dirigir-s’hi 

en tot moment i per tant cal que disposi d’un ampli horari. I la quarta pregunta 

en format obert perquè les persones poguessin compartir com imaginen l’espai 

en termes de infraestructura, normativa, activitats que desenvolupi, filosofia de 

l’espai, horaris, participació, perfil professional, etc.

El quart bloc el plantejava com un termòmetre real de l’interès que suscita el 

projecte a la comunitat. Volia oferir a les persones la possibilitat de cedir les 

seves dades personals –garantint sempre una gestió responsable i ètica amb 

un únic ús sobre interessos del projecte i la seva demanda d’acord amb l’article 
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5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD)- en la qual poder 

decidir en quin o quins nivells d’implicació volien vincular-se en el projecte. Un 

que solament correspongués a conèixer el resultat del qüestionari, l’altre que li 

permetés rebre informació sobre la data de la defensa del projecte i/o següents 

activitats i per últim, un nivell que impliqués la voluntat de participar i formar 

part d’un grup motor/assemblea per trobar la manera de desplegar el projecte. 

Finalment també vaig deixar una opció per si algú considerava que volia donar 

les dades amb uns altres nivells d’implicació que no hagués expressat.

També en aquest últim apartat considerava molt importat agrair la seva participació 

i el seu temps destinat a fer créixer aquest projecte. El valoro molt, com a gest 

que possibilita i enriqueix el meu Treball Final de Grau, i per tant, necessitava 

que la persona que hi participava així ho sentís. 

Un altre aspecte que considerava molt important és el llenguatge utilitzat i el 

disseny del qüestionari. Havia d’estar plantejat des d’un llenguatge planer, comú 

i mitjà, evitant tecnicismes; al mateix temps, que sabés compactar el màxim els 

diferents eixos perquè quedessin clars amb el mínim de paraules possibles. 

També a nivell de disseny volia aprofitar la imatge creada en l’activitat “La 

UVic-UCC JUGA” per crear una imatge identificativa del projecte i afegir-la al 

qüestionari. Vaig incloure fotos de l’activitat que permetessin a la persona situar-

se en l’activitat i aprofitar per donar visibilitat als projectes que han facilitat la 

prova pilot i, en definitiva, recolzen de forma directa el projecte.

Trobades formals 

Si realment vull que el projecte arreli en la comunitat universitària de la UVic m’he 

proposat -tal i com hem estat estudiant al llarg de la carrera- donar importància i 

significar totes les accions que porto a terme dins la comunitat. Cada relació establerta, 

en cada petjada del projecte, amb cada persona de la universitat, és també el projecte. 

Partint d’aquesta premissa em vaig plantejar que un dels instruments fos 

també representar, com a part de la comunitat, el projecte en tot moment. Això 

implicava aprofitar per fer difusió en tots els grups classe que participo, amb tot 
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el personal de serveis que de forma casual o intencionada em trobés, també amb 

el professorat... A les aules, als passadissos, al carrer, al campus, a la cantina... 

Aquests espais són també del projecte. En la mesura del possible, havia de 

poder incorporar formalitat en aquests espais i convidar a la gent a parlar-ne i 

animar a participar del projecte si en tenen interès i ganes. A dia d’avui encara 

ho faig.

Durant l’elaboració del treball, i com a una de les majors coincidències, vaig 

conèixer, de la mà del meu tutor, el projecte “ULudoteca, espai de suport laboral”. 

El projecte guanyador en una votació proposada pel Comitè de persones 

treballadores de la UVic amb els recursos econòmics que provenen de la 

recaptació de l’estalvi en sous dels dies de vaga. El projecte va ser el més votat 

de tres projectes, i va comptar amb el 48% de suport de la comunitat. L’objectiu 

és oferir un servei educatiu infantil de ludoteca per millorar la conciliació familiar 

i laboral. Un dels meus propòsits ha estat apropar-me al projecte, conèixer-lo 

bé i també les persones que el lideren i buscar-hi complicitats per sumar idees 

i projectes conjuntament atenent a la naturalesa lúdica de les dues propostes.
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Anàlisi de les dades recollides 

Havent portat a terme la metodologia del projecte, a continuació presento les dades 

recollides amb cada mètode i plantejament posat en pràctica. Així mateix, presento 

de cadascun d’ells les dades recollides, primerament les dades quantitatives i 

seguidament les qualitatives, i ho complemento amb la meva anàlisi.

Pilotatge/Prova pilot

A nivell quantitatiu durant l’activitat “La UVic-UCC JUGA” vaig poder registrar les 

següents dades:

 DIES: 4 dies.
 HORES: 6 hores cada dia - 24 hores en total.
 PERSONES PARTICIPANTS: 150 persones.
 CORREUS ELECTRÒNICS: 82 adreces electròniques.
 

NOMBRE DE JOCS: 80.
 TAULES: Dilluns i dimarts 3. Dimecres i Dijous 5.
 CADIRES: Dilluns i dimarts 20. Dimecres i Dijous 30.

A nivell quantitatiu, a través de prendre notes de camp durant l’experiència viscuda, 

relato els aspectes més rellevants organitzats amb categories que permeten 

evidenciar la influència, l’abast i la transversalitat del que va suposar l’activitat. 

PERFIL PARTICIPANTS: 

- Va participar majoritàriament alumnat de la universitat però també una 
vintena de persones docents es van acostar i interessar pel projecte. 

- Del professorat cal destacar que, majoritàriament, els costava asseure’s 
a jugar: miraven, preguntaven, reien, entraven a la partida com a públic... 
però quedava aquí. Com que, per algun motiu que no vaig identificar, els 
impedís participar; de totes maneres l’interès pel projecte hi era i afirmaven 
que els hi semblava una bona idea. 

- També estic content que personal de PAS, perquè van passar a jugar en 
diferents moments. El seu problema és que responien molt sovint “tinc 
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feina a fer”, “no puc seure a jugar que estic treballant”... jo els responia 
que hi havia jocs de només 5 minuts. Quan els provaven, els canviava la 
forma de viure el dia i ho verbalitzaven “ara estic molt millor” o entre les 
persones que hi havien jugat “això ho has de fer més sovint”. 

- Cal destacar que més de la meitat de persones participants van apuntar 
el seu correu electrònic on enviar el qüestionari. 

- També registrava la facultat en la que estudiaven o treballaven i van 
passar persones de totes les facultats existents a Miramarges. Només 
un grup de persones van venir de la Torre dels Frares perquè havien 
vist el cartell.

INTERÈS COMUNITAT:

- Moltes persones passaven de llarg el primer cop. El segon cop que 
passaven ja ho miraven de reüll. A la tercera es paraven i preguntaven de 
què anava o, en alguns casos, jo provava d’interpel·lar.  

- El primer dia va ser el més fred, tothom estava ubicant l’espai i no sabien 
què es podia fer i què no. Això provocava que poques persones es paraven 
a seure i a jugar. 

- A partir del segon dia ja va canviar i va estar ple en molts moments. Inclús 
al migdia van faltar taules i cadires per tothom que volia participar. La 
solució va estar deixar-los els jocs i van anar a jugar a les taules de la 
cantina. Aquest fet em va permetre demanar dues taules i 10 cadires 
més per l’endemà i la universitat me les va afegir al material del que ja 
disposava. 

- El segon dia els serveis de la UHub veient l’èxit de l’activitat va proposar 
de publicar-me una noticia a la pàgina web de la universitat informant 
de l’acte i posar-ho a l’agenda. També el consell d’estudiants va venir a 
proposar-me de publicar-ho a la seva compte d’Instagram. Algunes de les 
persones que seien a les taules també en van fer publicació. 

- A partir del tercer dia, l’allau de persones que comentaven “Ostres, si ja 
m’ho han dit que fèieu això!” o “Ho he vist publicat a l’Insta de la universitat”. 

- La popularitat del projecte s’expandeix cada dia; gent que havia vingut el 
dia anterior torna a venir i porta noves persones.
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ESPAI/ MATERIAL/ ASPECTE TÈCNICS:

- L’espai molt adequat per ser un espai de pas i per tenir coberta els moments 
que va ploure que ens va permetre seguir amb l’activitat.

- Persones participats diuen que si es fa un espai així ha de tenir interior per 
guardar els jocs i exterior per a jugar-hi. 

- El nombre de jocs era l’adequat i la selecció prou variada perquè tothom 
pogués trobar un joc interessant per jugar. 

- El personal de PAS interessat en la dinàmica, passava un cop al dia per 
demanar si tot estava bé. 

- La brigada de la universitat responia sempre que els vaig necessitar. 

- L’espai on deixar els jocs i el material quan acabava l’activitat era proper i 
anava molt bé per fer el muntatge i desmuntatge una sola persona. 

 VIVÈNCIES CONCRETES A DESTACAR:

- Les persones de les entitats que col·laboren explicant jocs estan contentes 
i esperançades amb la necessitat de consolidar-ho. 

- Vaig poder realitzar assessorament a l’hora d’escollir els jocs amb grups 
de persones que ja havien vingut dies anteriors i demanaven consell per 
escollir. L’interès i la curiositat era real. 

- Els alumnes repeteixen una reflexió com un mantra “Les estones mortes 
que passem a la uni amb un espai ens relacionaríem més amb gent 
d’altres carreres” o “Jo els dimarts tinc una hora entre classe i classe que 
vindria segur a la ludoteca aquesta”. 

- Un becari que ha participat i l’hi ha agradat l’activitat li proposa a la seva 
cap (responsable de xarxes socials de la facultat d’educació) que pengem 
cada dia fotos de l’activitat per promocionar-la. En acabat, em proposen 
com em semblaria explicar la valoració de l’activitat per fer una noticia al 
bloc de la universitat. Els hi passo fotografies i han publicat al bloc una 
àmplia noticia de l’activitat. 

- Una estudiant de Comunicació audiovisual s’apropa a mi i em proposa 
si pot aprofitar l’activitat per fer un treball de corresponsal que els hi han 
proposat. Ella ha vist l’activitat i ha decidit que era prou importat per 
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visualitzar-la en un format de telenotícies. Jo li dic que estic encantat i que 
si després me la podrà passar per fer-ne difusió. Ella també ho veu bona 
idea. La setmana següent m’envia el vídeo. 

- Un estudiant de publicitat i una de comunicació em verbalitzen que volen 
ajudar-me a tirar endavant el projecte. Ja m’apunto els seus contactes i 
l’últim dia de l’activitat, en acabat, anem a fer un beure per parlar de quina 
manera podem col·laborar i comunicar-nos a partir d’ara. Els proposo de 
un cop acabat el TFG reunir-nos, presentar-los les dades extretes i decidir 
cap on avancem. També parlem de dir-ho a altra gent de la universitat que 
potser s’animarien. I acordem que una bona proposta és fer la mateixa 
activitat a la Torre dels Frares per tal de valorar si persones de l’altre 
campus també se sumarien al projecte. Caldrà buscar dates. 

- El responsable d’Esports de la UHub em ve a veure i m’explica que 
està intentant obrir un grup d’escacs perquè 3 alumnes li han demanat. 
Concretem que un projecte ha d’estar connectat amb l’altra. També ens 
emplacem a reunir-nos a finals de maig. 

- S’acosten també, entre els quatre dies, una desena de persones Erasmus 
que conèixen jocs de taula i em demanen amb Español, Francès, Anglès i 
Italià per jugar. La majoria repeteixen i porten altres persones que coneixen 
de la universitat. 

- Estudiants d’una mateixa carrera però de diferent curs es coneixen jugant 
a un joc de taula. Es comenten entre si que sabien que estudiaven la 
mateixa carrera però que no havien parlat mai i aquesta excusa els ha 
servit per generar una petita xarxa entre elles. Entre partides, parlen de la 
carrera, del professorat i de les assignatures... en acabat diuen “Ara ja en 
saluadarem per la universitat”. 

- Un professor de publicitat m’explica que li agrada jugar. Ecco! Li ensenyo 
a jugar al joc “Concept”, se li il·lumina la cara al veure que encaixa 
plenament amb contingut de la seva facultat. 

- Conec a un professor interessat en processos lúdics que proposa als seus 
alumnes diferents jocs de taula per entendre sistemes econòmics. Em diu 
“Si hi hagués aquest espai i tinguéssiu els jocs m’aniria molt bé per poder 
convidar-los a anar-hi. Perquè jo els hi dic, però sé que cap d’ells els ha 
provat mai”.

- S’apropa la vice-degana de la facultat d’educació i em parla de l’assignatura 
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de matemàtiques que fa docència. Em parla d’alguns jocs i jo n’hi puc 
oferir d’altres per treballar els mateixos conceptes “Numeració i Seriació”. 
Li comento que no els tinc aquí i que demà els hi puc portar. Ella m’ofereix 
la possibilitat d’anar a la seva aula l’endemà i portar a terme una part 
de l’aula per fer difusió del projecte i per presentar els jocs en qüestió. 
Valorem tant ella, com l’aula, com jo l’experiència com a significativa per 
a la comunitat. 

A través de les dades qualitatives concloc que la idoneïtat del projecte encaixa 

amb necessitats expressades per part de tota la comunitat. Tant PAS, com PDI 

com l’alumnat han vist opcions en un espai d’aquestes característiques. L’emoció 

és intensa i a nivell personal considero que ja tinc prou dades per defensar la meva 

hipòtesis. De totes maneres necessito encara conèixer una visió més reposada 

que m’aportarà el qüestionari i pot acabar d’evidenciar o no si l’experiència ha 

estat significativa i la comunitat universitària hi dóna suport.  

Qüestionari digital

El qüestionari ens aporta les següents dades que ens permeten acotar i conèixer 

en profunditat la mostra de les persones que han participat omplint el formulari. 

Per tal de fer un anàlisi a fons i progressiu, combino la presentació de  dades 

quantitatives amb una valoració i anàlisis qualitatiu. 

Abans de començar, destacar que el qüestionari ha estat compartit per correu 

electrònic a les 82 adreces electròniques recollides durant l’activitat “La UVic-

UCC JUGA” de les quals 9 missatges no van poder ser lliurats perquè l’adreça 

no corresponia a cap persona destinatària. També paral·lelament vaig enviar el 

qüestionari als diferents grups d’alumnes de la facultat d’Educació, als diferents 

serveis de la UVic i vaig personar-m’hi per explicar la naturalesa del projecte i 

la importància de la seva resposta. També vaig fer el mateix procediment amb 

professorat de la facultat d’Educació. Per últim, vaig fer arribar per via digital 

el qüestionari també als diferents projectes i empreses de la comarca d’Osona 

que figuren en l’apartat “Osona comarca lúdica” per presentar el meu projecte i 

demanar la seva opinió expressa com a persones professionals del món del joc 

que conviuen a l’entorn proper al projecte. Les respostes per tant, responen a 

aquests 4 sectors principalment. A continuació podem veure matisada la mostra. 
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TOTAL DE RESPOSTES RECOLLIDES: 182

 

Començo per posar de manifest que 182 respostes suposa una mostra molt 

significativa de la comunitat i de persones del món del joc. Si segmentem la 

mostra per edat podem observar que la majoria de respostes han estat del sector 

més jove de la comunitat que representa al 46’2% un total de 84 persones. De 

totes maneres podem considerar que els interessos dels diferents segments 

d’edat també estan representats en els resultats. 

A nivell de sexes, val a destacar que la majoria de persones que han mostrat 

interès en el projecte han estat persones de sexe femení, concretament un total 

de 130 respostes que representen un 71,4%. Ho atribueixo al fet que la majoria 

de respostes que he rebut han estat de la facultat d’educació, i que el sector de la 

cura de les persones i dels infants, encara avui està influenciat per atribucions de 

gènere. En tot cas, la mostra confirma que hi ha interès per part d’ambdós sexes 

i també de persones que no s’identifiquen com a  persona binària.
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També cal destacar que del total de persones que han participat, només una 

quarta part, 43 persones (23,6%) van participar de l’activitat “La UVic-UCC 

JUGA”. És cert que 53 persones diuen que van veure l’activitat però no hi van 

participar, però si analitzem bé el resultat, podem veure que la part positiva de la 

dada és que si sumem tots els segments que no hi van participar arribem a 139 

persones que han aportat la seva opinió i per tant l’abast del projecte s’amplia 

i també la mostra de dades en relació a la informació de la que disposàvem 

únicament amb la prova pilot, arribant a mesurar la coneixença del projecte a un 

nombre aproximat de 240 persones. 

Després de demanar si formaven part de la comunitat universitària de la UVic 

i rebre un total de 138 respostes afirmatives, considero interessant reflectir el 

rol que desenvolupen dins la comunitat universitària. Observem que d’aquestes 

138 respostes, un total de 87 són alumnat i representen una majoria del 63%. 

Altrament també és molt significativa la dada de participació de la resta de 

segments ja que comptem amb 23 respostes de professorat i un total de 27 

respostes de personal d’administració i serveis. Per la dificultat d’accedir en 

aquest segment de la comunitat considero molt valuosa la seva representació ja 

que sumada representa el 25,6%. La mostra s’amplia, a més, amb la participació 

d’un professor emèrit i d’una ex alumna.
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Si analitzem la participació per facultats ens adonem que, com apuntava 

anteriorment, la facultat d’Educació compta amb 83 respostes. De totes maneres 

trobem la participació de 13 persones de la facultat d’Empresa i Comunicació, 10 

persones de la facultat de Ciències i Tecnologia o 9 de la facultat de Ciències de la 

Salut i el Benestar. Cal posar en relleu que les 23 persones restants representen 

una mostra molt rica i variada de la comunitat amb persones de l’Àrea de gestió 

acadèmica, els serveis generals de la UVic-UCC, serveis lingüístics, el servei 

d’atenció a la comunitat universitària (Uhub) i l’Àrea de màrqueting. 

Cal afegir una dada significativa que ens ajuda a conèixer el perfil de les persones 

que han participat del qüestionari. Podem constatar que són persones de 

naturalesa juganera perquè 34 persones afirmen que juguen diàriament, 73 que 

ho fan amb una periodicitat de una vegada per setmana i 62 que ho fan un cop 

al més. Això ens porta, a un percentatge del 92’9% de persones que conviuen 

amb el joc de forma freqüent. Interpreto aquesta dada com molt positiva perquè 

tenim al davant una comunitat universitària i un entorn proper que ja inverteix 

part del seu temps personal a jugar. Aquesta és una altra dada significativa que 

reforça la idea de la viabilitat de la proposta i el fet que respon a una necessitat 

d’un ampli segment.

Si ens fixem en aquest nou gràfic podem establir conclusions clares sobre els 

conceptes que atribuïm a la paraula “joc”. Les 182 persones escollien 3 conceptes 

que es relacionessin amb el joc. El resultat és revelador. Per una banda, el 

concepte més escollit ha estat “Gaudir”, amb el suport del 64% de la participació. 

En segon lloc “Relacions Socials” amb un 47,3%. Entre els més populars podem 
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afegir també “Aprenentatge” i “Temps lliure”. És un reflex que, d’acord amb el 

contingut de la part teòrica, ho podem vincular als aspectes positius dels efectes 

de l’acció de jugar. Això reafirma que aquests efectes són coneguts i formen part 

de l’imaginari col·lectiu. De totes maneres voldria també posar especial atenció 

que només hi ha una paraula que ningú ha seleccionat. Si ens hi fixem bé, a 

l’antítesi del joc hi trobem la universitat. Aquest “mapa conceptual” de forma 

gràfica escenifica segurament el reconeixement i l’espai que ocupa, actualment, 

el joc dins la universitat.

En aquesta pregunta valorativa es demanava a les persones participants que 

valoressin els 5 eixos del projecte de manera que se’n pugui extreure un ordre 

clar de prioritats per quina funció prioritzava la comunitat a l’hora de desplegar 

el projecte i portar-lo a terme. En general la forma de puntuar ha estat alta i 

pel que podem deduir que no hi ha cap eix poc valorat i es dona importància 

a les diferents línees que proposa el projecte. De totes maneres si sumem els 

resultats podem comprovar que el resultat dóna més suport a unes funcions 

que a les altres. El resultat ha estat que amb gairebé el mateix suport, els eixos 

més ben valorats són els que fan referència a la Cultura Universitària (12.149) i 

al Banc de Recursos Lúdics (12.133). L’eix que segueix la proposta és el suport 

al projecte de Ludoteca per millorar la Conciliació Familiar-Universitaria. Els dos 

últims eixos per ordre de suports són els de Diàleg amb la Ciutat i en últim terme, 

l’eix d’Investigació, Formació i Events Lúdics. Queda clar el pensament de la 

comunitat vers els diferents eixos. 
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A la vista de les respostes queda completament evidenciat que l’horari d’obertura 

que plantegi el servei, ha d’estar, cobrir la màxima franja horària per tal que 

les persones puguin accedir-hi de forma totalment lliure. Tant és així que 

165 persones, que representen el 91,2% opinen que si, un petit grup de gent 

considera que no pot contestar la pregunta, és molt significatiu que cap resposta 

hagi respòs que no. No hi ha dubte, doncs, del resultat.  

D’altra banda, al qüestionari plantejava una pregunta oberta per reflectir l’opinió 

en els diferents aspectes que consideressin que afecten a l’Espai de joc. Presento 

de forma molt resumida les idees més rellevants a través de categoritzar la 

informació per grups d’opinió que fan referència a les següents categories: 

Aspectes materials i infraestructurals de l’espai, aspectes normatius, activitats, 

horaris, participació,  perfil professional, filosofia i altres aspectes opinats per 

aquelles aportacions difícils d’ubicar. 

Les conclusions són les següents:

ASPECTE MATERIALS I INFRAESTRCUTURALS

- Taules, cadires, sofàs i butaques

- Mobiliari i llum natural

- Materials al màxim naturals

- Material variat/tipus joc

- Espai ampli per molta gent

- Autònom, accessible i ampli
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- Acollidor, tranquil i alhora dinàmic

- Agradable, confortable, que fomenti el benestar i el relax

- Espais oberts i flexibles amb mobiliari còmode

- Lluminós, amb colors i llums càlids

- Llum natural

- Que es pugui menjar i beure

- Zona de joc

- Amb múltiples propostes i material divers

ASPECTES NORMATIUS

- Tipus fiança

- Respecte, responsabilitat. Tornar coses al seu lloc

- Reserves de joc de taula

- Complir requisits 

- Carnet o soci

ACTIVITATS

- Tallers

- Propostes de caràcter mensual

- Campionats

- Xerrades sobre el joc

- Activitats organitzades per aprendre

- Activitats lúdiques per fomentar les relacions socials i personals de suport 

- Trobades per compartir

HORARIS

- Flexibilitat horària

- Horari ampli, com a mínim el mateix de la universitat

PARTICIPACIÓ

- Que hi pugui participar tothom sense discriminacions ni prejudicis

- Poder participar del projecte a nivell organitzatiu

- Crear vincle amb associacions migrades per compartir jocs tradicionals 
del seu país
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- Funció coeducativa, comunitària i cívica

- Obert a tothom, espai i jocs inclusius, participatiu i que fomenti la interrelació 

PERFIL LABORAL I PROFESSIONAL

- Persona per controlar, organitzar, gestionar l’espai i tenir cura del material

- Persones formades amb el mon del joc

- Educadors, persones formades amb pedagogia

- Amb contracte estable i capacitat per dinamitzar grups

- Persona que a banda de tenir competències tècniques aporti: empaties, 
iniciativa, planificació i organització, treball en equip i cooperació i creativitat

ALTRES 

- Amb material per a totes les edats

- Lloc cèntric

- Pressupost per actualitzar els jocs anualment

- Espai amb lligams amb la facultat d’educació 

- Enfortir els vincles amb la ciutat

- Espai col·laboratiu

- Amb jocs per a diferents col·lectius: ceguesa, sordesa, diversitat funcional, 
per professors/es de prìmària... 

Per últim, cal destacar un aspecte molt rellevant que evidencia el suport social de 

la proposta. Baso aquesta afirmació en el fet que 68 persones que han participat 

tenen interès en conèixer els resultats del qüestionari, i fins i tot, 70 persones 

volen estar informades de properes activitats del projecte. Tot i així, la  dada més 

significativa és que hi ha un grup de 10 persones interessades en formar part 
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d’un grup motor/assemblea per implicar-se en el desenvolupament i la concreció 

del projecte. El grup format per les 10 persones, cal subratllar que, a més, és molt 

divers i representatiu. S’hi han implicat 6 homes i 4 dones, entre els quals hi ha 

2 persones docents de la universitat i és transversal ja que el formen persones 

de 4 facultats diferents. 

Trobades formals

A nivell quantitatiu he realitzat trobades formals amb 5 grups de persones o 

persones individuals. I comptabilitzo a part, 3 contactes establerts amb menys 

formalitat però que compleixen els criteris establers en les trobades.

A nivell qualitatiu cal diferenciar aquests 5 grups. D’una banda m’he pogut 

reunir amb les impulsores del projecte “ULudoteca, espai de suport Laboral” i 

de l’altra amb un professor associat de facultat d’Esports expert amb jocs de 

forma presencial dins el recinte de la UVic. La resta de trobades són fora de la 

universitat, una és amb la botiga “Joguines Gargamel”, una altra amb l’associació 

“Joguines sense fronteres” i el club de joc “OsonaJuga” conjuntament i per últim 

una Video-trucada amb el professor Claudio Yoldi. 

Pel que fa amb el professor associat de la facultat d’Esports, vaig contactar 

amb ell a través del meu tutor i el vaig citar per plantejar el meu projecte. Des 

del primer moment s’ha implicat molt i m’ha ofert suport i materials en totes les 

activitats que he portat a terme. Amb ell, ens hem reunit tres vegades, dues 

de les quals també ha vingut el tutor per anar visualitzant el avanços. Ha estat 

d’enorme aprenentatge perquè conjuntament m’han ajudat a enfrontar debats 

lingüístics sobre el joc, a emprar el llenguatge correcte i també han participat 

activament en la definició dels usos dels espais. A nivell qualitatiu cal destacar 

que totes les persones estan implicades en la continuïtat del projecte.

Pel que fa al projecte “ULudoteca” vam programar una trobada pel dijous 25 

d’Abril en la que vaig convocar les 3 professores que lideren el projecte, el meu 

tutor del treball final de grau i el professor associat d’Esports. Aquest últim per 

agenda no va poder participar. Vaig plantejar la reunió amb un ordre del dia de 
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2 punts, de manera que primer exposéssim els dos projectes breument (origen, 

objectius i estat actual) i en segon lloc poguéssim buscar punts en comú i espais 

de complicitat per la col·laboració. Els acords de la trobada van estar molt positius. 

- La “ULudoteca” es portarà a terme el Juliol i Agost com a primera 
activitat subvencionada en promoció d’un espai de Joc. Valorem que és 
una primera pedra que beneficia la consolidació dels dos projectes.

- Els dos projectes ens donarem suport en totes les activitats que fem en 
la mesura de les nostres possibilitats.

- Fem difusió conjuntament dels dos projectes, ja tenen objectius comuns i 
han de tenir vides i recorreguts en paral·lel. 

- Dibuixem que una primera acció conjunta podria ser pensar 
instal·lacions fixes o itinerants que despertin l’interès lúdic a la 
universitat.

Per últim, ens emplacem a seguir de prop els nostres projectes i a una nova 

trobada quan tinguem noves perspectives.  

 Les trobades amb la botiga “Joguines Gargamel” i amb “Joguines sense fronteres” 

i el club de joc “OsonaJuga” les vaig plantejar com un espai per difondre el projecte 

del meu TFG i proposant la seva col·laboració amb l’aportació de jocs i materials 

lúdics per portar a terme l’activitat. Des del primer moment van mostrar sorpresa 

i interès per la idea que desenvolupava i van decidir donar-hi suport. Animada pel 

projecte, la fundadora de “Joguines sense fronteres” va decidir col·laborar també 

venint a fer un suport en l’explicació de jocs els dies de l’activitat. Poc després, 

a través de compartir el projecte a través d’ells amb l’associació “Companyia de 

jocs l’Anònima”, també es va oferir per participar en el mateix format: personal 

per explicar jocs. El projecte agafava, a poc a poc, una dimensió més gran i 

comptava, de forma gairebé casual amb suport de persones professionals del 

sector que valoraven les possibilitats del projecte. En acabat també vaig propiciar 

intercanvis informals per avaluar l’activitat amb la seva opinió, la qual va ser, que 

per ells havia quedat demostrat que aquest espai és “molt adequat” i, fins i tot, 

“necessari” pel context universitari.   

La última de les trobades formals va ser una video-trucada amb l’historiador 

i professor d’universitat Claudio Yoldi que actualment presideix el projecte 
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“London Academy of Play” per tal de poder-li exposar el meu projecte, conèixer 

la seva opinió i sobretot per confrontar-lo amb l’experiència de la UdGLudoteca. 

Va comentar que el projecte era molt ambiciós però que el veia realista, que el 

temporitzés mínimament i que no anés perdent l’essència de joc. La conversa va 

durar una hora i vaig insistir en com podia plantejar l’enfocament partint de les 

fortaleses i les mancances que havia experimentat la UdGLudoteca. En aquest 

tram vaig constatar que l’horari havia estat una de les mancances del seu projecte 

perquè limitava molt l’accés essent molt irregular i que preferiblement apostés 

per un espai amb el màxim d’horari possible; aquesta conversa va motivar 

explícitament afegir una pregunta al respecte al qüestionari per constatar que les 

persones pròximes al projecte també ho trobessin important. Vaig aprofitar per 

demanar pel seu actual projecte que em va dir que estava en fase embrionària. 

També li vaig demanar si coneixia projectes semblants a Catalunya i em va passar 

els contactes que em permetien parlar amb la resta de projectes universitaris 

catalans en matèria de joc.  

Els 3 contactes menys formals els efectuo amb aquests tres projectes. El Laboratori 

de jocs i l’Aula de jocs de la UB, el Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la 

Investigació de la URV i per últim amb el Centre de recursos lúdics actual de la 

UdG. Tots tres projectes es van alegrar enormement de la proposta d’Espai de 

Joc de la UVic. Vaig enfocar les trobades en presentar l’eix del banc de recursos 

compartit entre universitats catalanes i els va semblar fàcil de fer i positiu per 

anar consolidant els diferents projectes a les diferents universitats. Considero 

aquesta una gran noticia i per això m’he emplaçat a visitar els tres projectes de 

cara al Juliol amb la intenció de proposar a l’assemblea si consideren interessant 

aquest eix i fer aquestes excursions per conèixer-nos personalment i establir 

propostes d’acords. 

És cert que totes aquestes persones comparteixen un interès notable pel món 

del joc, però la bona rebuda de totes les persones amb qui he pogut compartir el 

projecte, esperança en el camí cap a la realització del projecte. 
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CONCLUSIONS

Aspectes més rellevants

Cal subratllar, primerament, el valor d’aquest document com un diagnòstic 

comunitari sobre la proposta de la creació d’un Espai de Joc/Ludoteca dins la 

comunitat i per a la comunitat. 

A més, les dades recollides ens permeten tenir una visió àmplia ens molts 

aspectes sobre el pensament de la gent sobre el projecte, com imaginen i 

volen que sigui aquest espai i també, molt important, un termòmetre que ens 

marca el grau d’interès i implicació de més de 100 persones de la comunitat. 

En aquest alt nombre, cal destacar la riquesa i la diversitat que representen 

al estar integrat per persones de diferents facultats i amb diferents rols dins 

la comunitat, de manera que no només parlem de l’alumnat sinó també de 

professorat implicat.

També el conjunt de la comunitat ha conegut el projecte i se n’ha parlat a la 

universitat i se n’ha fet difusió. Diverses persones estan fent seguiment dels nous 

avenços i resultats. Actualment, aquest interès creixent, és un dels actius més 

destacats de la proposta. 

La rellevància d’un grup de 10 persones, transversal i interdiciplinar, que es 

presten a construir aquest projecte, és la garantia que la hipòtesis del treball 

s’ha respòs amb un contundent si. En el moment que un grup de persones, 

de naturalesa diversa, dins d’una mateixa comunitat, que no es coneixien 

prèviament, s’organitzen per una finalitat en comú i en positiu pensant en tota la 

comunitat, i que va lligat a millorar la socialització i la cultura universitària, sigui 

quin sigui el projecte, respon a una necessitat de la universitat. 



57

Si rescatem els objectius que plantejava el projecte i els analitzem, un per un, 

veurem que s’han assolit. Al llarg del document, es demostra la importància del 

joc i la seva capacitat transformadora. En un primer moment a través del recull 

empíric de persones autores de referència i en segon lloc amb els resultats i les 

dades que avalen aquesta teoria. 

En el camp teòric, un dels aspectes més rellevants, és la realització d’un diagnòstic sobre 

la posició global del joc a Catalunya i concretament a la Comarca d’Osona. La seva 

difusió podrà contribuir a la promoció i al reconeixement dels projectes de joc existents 

en la proximitat de la comunitat de la Universitat de Vic. També la definició, d’acord amb 

la investigació, de 5 eixos que engloben i impulsen el joc en totes les seves vessants. 

En la dimensió personal i social més propera a la universitat, molts nous vincles 

s’han creat entre persones de la comunitat a partir d’aquest projecte. Nous lligams 

molt significatius perquè han estat a través d’experiències de joc, d’emoció i 

d’aprenentatge. Moltes persones de la comunitat se saluden i interactuen després 

de conèixer-se a l’activitat. Des de la perspectiva del projecte, puc assegurar, que 

els lligams establers amb la gent durant aquells quatres dies han seguit amb el 

temps. La gent em para per la universitat, demana pel projecte, per quan podem 

tornar a jugar... Un espai de joc, reforçaria segur aquests vincles i impulsaria un 

oci alternatiu amb els valors de la universitat.

Aquest document per tant, també respon a l’objectiu de presentar un treball 

d’investigació amb les evidències suficients per sostenir la proposta. La conclusió 

del document és favorable a la necessitat d’impulsar el projecte d’un Espai de 

Joc/Ludoteca a la universitat de Vic. 

Procés personal

Podríem dir que el procés del meu Treball Final de Grau ha estat un procés 

personal. Quan estava a les basseroles poc podia imaginar tots els canvis que 

he experimentat al llarg del camí. El valor de creure en una idea, defensar-la, 

construïr-la, saber-la mutar tot cercant alternatives per fer-la realitat ha estat el 

més gran bagatge que m’emporto. 
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No ho he dit en cap moment, perquè no hi volia donar més importància de la 

que mereix, però inicialment quan vaig escriure la proposta del TFG, me la 

van denegar perquè no s’ajustava al format d’investigació que proposaven i en 

qüestionaven el seu valor social. Quants dubtes de cop i volta, ho havia estat 

imaginant des de feia temps. Allà vaig començar realment el treball de defensa. 

La comunitat, i persones concretes a qui estic molt agraït, han respòs molt millor 

del que m’esperava i ha donat sentit a la meva nèura. A dia d’avui estic més 

convençut que mai de la importància de no defallir en la idea i agafo el joc com a 

la meva bandera i el motor dels canvis que visc en mi mateix. 

No puc enganyar fent creure que no he sentit el dubte i inclús la por abans de 

portar a terme cada nou pas. Recordo el viatge amb cotxe fins a la universitat 

el dilluns 8 d’abril que començava l’activitat “La UVic-UCC JUGA” amb la suor 

freda a l’esquena i la creixent sensació que aquest experiment podia acabar 

aquí. En aquell moment estava dubtant fins i tot que a algú li pogués interessar 

el projecte. Per sort la inèrcia i tenir-ho tot a punt em van fer provar-ho, seguir 

creient en aquest camí que s’estava dibuixant. I dues hores més tard d’iniciar ja 

vaig adonar-me que aquella era la decisió més encertada,estava funcionant. Ja 

s’havia interessat un professor de la facultat de comunicació i diferents persones 

de la universitat es paraven a mirar, demanar, remenar i... a jugar!!

Potser la transformació personal més evident la puc veure representada en 

l’evolució del meu discurs. Si analitzo l’argumentació que utilitzava al principi 

del viatge i com, dia a dia, he anat modelant les idees, afinant els propòsits, i en 

definitiva explicant i compartint el projecte, m’adono a través de les paraules que 

el projecte ha anat guanyant força i consolidant clarament les línees generals, 

cadascuna amb una justificació fonamentada. Ha estat un procés gairebé natural 

en el qual ja res és casual i tot va acompanyat d’un criteri. 

Per últim, el meu compromís amb el projecte segueix ferm i en bon estat, considero 

que al llarg del procés he pogut constatar que aquest és un projecte de naturalesa 

innovadora, i que l’aposta per un servei d’aquestes característiques pot tenir 

influència i lideratge, fàcilment, a nivell català però també a nivell internacional. 

Cal elaborar un document gràfic que expliqui bé les possibilitats del projecte i 
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posi a la balança els costos econòmics davant dels beneficis en termes de salut 

comunitària. Aquesta serà, conjuntament amb moltes estones compartides de 

joc, l’horitzó i el camí que m’he marcat. 

Perspectives de futur

Del que més puc estar satisfet és de l’estat actual del projecte. Així com he 

subratllat en els aspectes més rellevants, queda clar que tant la investigació com 

les dades recollides són un actiu que tenim a les mans. La llavor ha començat 

a germinar i té diferents línees obertes que cal seguir de prop, perquè malgrat 

tenen bones perspectives, la llavor s’ha d’anar regant.

En aquest punt em plantejo deixar per escrit quines són les accions concretes que 

es dibuixen actualment perquè el projecte segueixi caminant i esdevingui, abans 

o després, una realitat dins la nostra comunitat universitària. Les perspectives 

del projecte es concreten a través dels eixos proposats pel projecte i vinculades 

a quin o quins agents han d’implicar per facilitar que es vagin materialitzant. 

CULTURA UNIVERSITÀRIA. 

- Impulsar l’obertura de l’Espai de Joc/Ludoteca amb les característiques 
que defineixi l’assemblea. I buscar el màxim de suports de la comunitat.

- Realitzar l’activitat “La UVic-UCC JUGA” en diferents ubicacions de la 
universitat. 

- Tenir presència en les festes de la universitat. I oferir-se per ser 
proposats en activitats que la comunitat consideri que hi podem 
participar.

- Realitzar un projecte i una memòria que reculli àmpliament els objectius 
del projecte, com es desenvolupa i en documenti els resultats.

- Explicar el projecte dins i fora de la comunitat.

- Posar-nos en contacte amb altres projectes socioeducatius de ludoteca 
per visitar-les i agafar idees pel nostre projecte.
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INVESTICACIÓ, RECERCA I EVENTS LÚDICS

- Donar suport i impulsar Treballs de Final de Grau i Tesis sobre el joc.

- Ampliar els llibres i articles en matèria de joc que hi ha a la biblioteca de 
Miramarges i crear un registre específic diferenciat amb una etiqueta/
imatge del projecte.

- Pensar una acció/intervenció fixa amb mirada lúdica per posar a la 
universitat de Vic. 

- Potenciar i organitzar formacions sobre el món del joc. 

BANC DE RECURSOS LÚDICS

- Visitar els projectes lúdics de les diferents Universitats de Catalunya.

- Elaborar una proposta de categorització per crear el banc de recursos de 
coneixement compartit i el cercador que permeti trobar-los. Intentar que 
es porti a terme conjuntament amb les altres universitats.

- Elaborar un pressupost i buscar formes de finançament.

DIÀLEG AMB LA CIUTAT

- Mantenir el vincle amb les associacions i botigues que han participat a 
l’activitat la “La UVic-UCC JUGA”.

- Visitar i posar-nos en contacte amb la resta d’iniciatives de la comarca. 

- Proposar una trobada de les diferents iniciatives per programar 
conjuntament activitats de promoció i reconeixement del joc. 

CONCILIACIÓ FAMILIAR-UNIVERSITÀRIA

- Col·laborar estretament amb el projecte “ULudoteca” per impular-lo.

- Aconseguir compartir espai i materials amb el projecte “ULudoteca”.

Aquestes són només propostes concretes que arriben durant el procés de tot el 

Treball Final de Grau. El que queda clar i del que estic més feliç, en forma de 

metamorfosi, és que el projecte deixa d’estar liderat únicament per una persona i 

que passarà a estar liderat i decidit per un grup motor/assemblea que desplegarà 

les accions que com a col·lectiu considerem a través de consensos. De segur, 
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que serà un grup, que cuidarem bé la nostra esfera lúdica i jugarem gairebé els 

mateixos minuts que treballem. I jugant i tindrem idees que treballant no tenim. 

A partir d’ara doncs, cal que el projecte aprofiti la informació extreta de les dades 

i presentada per decidir com fem arribar aquesta informació a la resta de la 

comunitat per seguir ampliant el projecte, i esperant que més aviat que tard, 

puguem compartir moments de joc a l’Espai de Joc/Ludoteca de la Universitat de 

Vic – Universitat Central de Catalunya. Que segueixi el joc!
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Annex 2. Fotografíes de l’activitat
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Annex 3. Ressò de l’activitat

Notícia a la web de la UVic

Publicació al calendari
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Difusió compte twitter de la FETCH
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Vídeo-notícia d’una estudiant de Comunicació de la UVic

Emails de difusió
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Annex 4. Qüestionari digital

16/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit 1/5

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a
la UVic-UCC
Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la 
UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves 
motivacions s'hi ha trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el 
meu projecte final vincula el joc i la universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les 
persones que hi entrem cada dia, els vincles personals que es creen i la funció social que 
desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar 
dades sobre l'experiència i per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la 
comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions 
i dades extretes seran reflectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les 
teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

* Necessari

Perfil personal

1. Edat *
Maqueu només un oval.

 Menys de 18 anys

 Entre 19 i 24 anys

 Entre 25 i 30 anys

 Entre 31 i 64 anys

 Més de 64 anys

2. Sexe *
Maqueu només un oval.

 Femení

 Masculí

 Altres
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16/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit 2/5

3. He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

Maqueu només un oval.

 Si

 No

 Ho vaig veure però no hi he paticipat

4. En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Diàriament

 Setmanalment

 Mensualment

 Jugar? Què és això?

 Altres: 

5. Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 SI

 No

6. En cas afirmatiu, quin rol hi desenvolupes?
Maqueu només un oval.

 Estudiant

 Professorat

 Altres: 

7. En cas afirmatiu, en quina facultat?

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC
En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un 
espai de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades 
servirà com a estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les 
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16/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit 3/5

preguntes obertes m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i definir la proposta perquè sigui 
el màxim representativa.

8. Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-ne només 3) *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Creativitat

 Presa de decisió

 Universitat

 Cultura

 Empoderament

 Aprenentatge

 Relax

 Història

 Temps lliure

 Coneixement

 Organització

 Infància

 Gaudir

 Relacions socials

 Formació

 Estratègia
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16/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit 4/5

9. Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que planteja l'espai de
joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima importancia i 5 màxima importància) *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

1 2 3 4 5
CULTURA UNIVERSITÀRIA. Un
espai obert a tothom on poder
anar a compartir estones de joc
amb tota la comunitat
universitària. Un espai pel gaudi
personal on crear vincles entre
persones de totes les facultats i
amb una especial col•laboració
amb el programa Erasmus. Inclou
la proposta d’impulsar una
associació de persones jugaires
de la comunitat UVic-UCC.
CONCILIACIÓ UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un espai educatiu de
joc emmarcat dins el decret que
regula les ludoteques a Catalunya
(94/2009, 19 de Juny) en el qual
poguessin participar infants de 4 a
18 anys per tal de facilitar
conciliació familiar-universitària
(professorat, PAS, estudiantat) a
persones adultes amb infants al
seu càrrec dins la comunitat
universitària. Aquest espai compta
amb la complicitat del projecte
"ULudoteca".
INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS. Un espai de
referència dins i fora de la
universitat en matèria de joc.
L’objectiu d’aquest eix es
desenvolupa a través de la
publicació d’investigacions i
recerca, oferta formativa en
aquest àmbit i organització
d’events universitaris amb una
mirada o participació lúdica.
BANC DE RECURSOS LUDICS.
Un espai ( semblant a la
biblioteca) per fer recerca i
préstec de jocs i recursos lúdics
per a propostes acadèmiques.
Implica una categorització i
inventariat de jocs d’acord amb
l’estructura i organització de la
universitat per tal de respondre a
la seva realitat.
DIÀLEG AMB LA CIUTAT.
Catalunya en general, però Vic en
particular és una ciutat rica en
matèria de joc ja que compta amb
diferents iniciatives lúdiques,
aquest espai representaria un nou
actiu per aquesta aposta creant
canals estables de col•laboració.
(Alguns d’aquests canals ja s’han
obert amb la participació en
l’activitat “La UVic-UCC JUGA”.
Parlem de l’Associació Joguines
sense Fronteres, La botiga
Joguines Gargamel, el Club de
Joc Santa Anna i la Companyia de
Jocs l’Anònima)
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16/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit 5/5

Tecnologia de

10. Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de Joc/Ludoteca hauria
d'estar obert la màxima franja horària perquè les persones de la comunitat hi poguéssin
accedir quan vulguin de forma totalment lliure? *
Maqueu només un oval.

 Si

 No

 No ho sé/No contesto

11. Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai? (Aspectes materials i
infraestructurals, aspectes normatius, ubicació, activitats, horaris, participació, personal i
perfil professional...)
 

 

 

 

 

Seguiment i agraïment
La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

12. Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives de la UVic-UCC, si
tens curiositat en el seguiment de la proposta pots aportar el teu correu electrònic a
continuació i escollir el format o formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Vull conèixer els resultats del qüestionari.

 Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

 Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de Grau.

 Altres: 

13. Adreça electrònica

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que 
les vostres dades s’inclouen en el fitxer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort 
Parés. Les vostres dades són tractades amb l’única finalitat de mantenir la comunicació pel TFG 
"Projecte per la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir 
els vostres drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a 
aleix.blancafort@uvic.cat  
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Annex 5. Categorització de les opinions del qüestionari

ASPECTES MATERIALS I INFRAESTRUCTURALS ESPAI
- Amb serveis disponibles de cafeteria, begudes.

- L’espai hauria de comptar amb taules i cadires.

- Amb mobiliari natural, sense carregar visualment i amb llum natural.

- Que dins les possibilitat que hi ha en l’aspecte del joc els materials fossin el màxim natu-
rals possibles (potencialitzar materials de fusta en detriment del plàstic per exemple) sem-
pre qui hi hagi opció.

- . M’agradaria que fos un espai ampli en el que hi hagués distribuït diferents taules i cadires 
i que fos fàcil de canviar de lloc ( en el cas que en un joc fos necessari la participació de un 
n° alt de participants).

- Per exemple estaria bé posar armaris ( no alts) amb diferents jocs i classificats per categories.

- L’espai consistiria en una sala amb diferents taules i cadires per poder-hi encabir tots els 
jugadors que volguessin.

- Material molt variat, que englobi tot tipus de joc i d’edats.

- Seria interessant disposar de jocs d’arreu del món.

- Que disposés de suficient material i recursos lúdics. Que s’hi pogués trobar informació 
en relació amb el joc, que hi hagués jocs tant individuals com grupals, i de diferents tipus 
(competitius, cooperatius...).

- Un lloc amb butaques i sofàs i moltes taules.

- A nivell d’infraestructura m’imagino l’espai ubicat en una zona molt propera o dins de la 
mateixa facultat d’educació però molt accessible a la resta d’estudiants d’altres. Penso en 
una sala molt polivalent i adaptable a les necessitats del joc o de les propostes que s’hi 
puguin fer.

- Taules grosses.

- Prioritzaria els jocs fets amb elements naturals (fusta, cartó, roba... que fossin respectuo-
sos amb el medi).

- Que sigui un espai tranquil i gran on hi càpiga molta gent.

- Amb diferent tipus de mobiliari (taules, cadires, sofà, pufs...), il•luminació natural, parquet al 
terra. 

- Amb taules i dotat de butaques o cadires confortables. 

- Amb una bona infraestructura.

ASPECTES NORMATIUS
- Pel què fa a les normes crec que els adults haurien de ser conscients dels aspectes bàsics 
(soroll, respectar material...).

- Penso, però, que caldria deixar algun tipus de fiança o disposar d’un crèdit per si es mal-
met o s’extravia alguna de les peces/cartes/fitxes del joc que es llogui.

- Hi posaria la norma de deixar allò on ho has trobat i endreçat.
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- Fent referencia a les normes lo primordial seria el respecte, el companyerisme, el gaudir 
de una bona estona, tenir cura del jocs, penso que a part de tenir jocs disponibles en aquest 
espai estaria bé que la gent pogués portar-ne els seus propis. En el cas que hi hagués molta 
gent també caldria fer reserves del joc de taula el qual es vol jugar , per exemple, per tal de 
no haver mal entesos.

- Que calgui complir uns requisits per a formar-ne part: estar motivat i tenir moltes ganes 
d’aprendre i de passar-ho bé.

-Carnet o soci.

- ASPECTES NORMATIUS: La que correspongui i que asseguri la seguretat de les perso-
nes.

- La normativa podria ser del tipus: gaudeix i deixa gaudir, sigues responsable, deixa l’espai 
igual o millor de com l’has trobat,...

ACTIVITATS
- Amb informació de, m’ho invento, tallers, explicació i introducció a diferents jocs...

- Una de les activitats que proposaria és fer alguns campionats també÷ estaria bé el fer 
xerrades realitzades per diferents professionals ( Psicòlegs, Terapeutes ocupacionals...) 
sobre el joc i la seva importància en el nostre dia a dia.

- Aquest espai també es podria ocupar d’organitzar activitats lúdiques a la universitat, fora 
de l’aula de jocs, on pogués participar tothom.

- Activitats organitzades també per aprendre...

- Activitats lúdiques per fomentar les relacions personals, de suport per adquirir competèn-
cies vinculades als ensenyaments i als treballadors de la comunitat (PAS i PDI).

- Propostes de caràcter mensual d’activitats més “multitudinàries” com xerrades, trobades 
per jugar, compartir, etc...

- ACTIVITATS: sessions temàtiques en funció dels campus (o mesos dedicats a..., o simi-
lars); per l’arribada de persones de països o marxa d’intercanvis a altres països (coneixe-
ment de jocs per afavorir coneixement país...); acollida a acompanyants a activitats forma-
tives a la universitat; “desestrés” post exàmens; .....

- Es podrien oferir algunes activitats dirigides o guiades pel professional.

- Amb esdeveniments organitzats.

HORARIS
- Quan la universitat estigui tancada s’hi hauria de poder accedir (o almenys en alguna part 
de l’espai) per tal de poder jugar, a través del carnet/targeta/empremta/... .

- Hauria de ser un espai obert a entitats de la ciutat i fora la ciutat, famílies, infants, escoles, 
etc.

- Obert des del matí fins a la tarda per aconseguir l facilitat d’accedir-hi tots els alumnes.
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- Parlar de horaris realment és complicat concretar-ne un, tenint en compte que hi ha es-
tudiants de torn de matí i de tarda. Per mi l’horari adient seria de 4:00 a 9:00, però tot es 
qüestió de provar quin horari té més èxit.

- Flexibilitat horària.

- Que l’horari sigui bastant ampli (i flexible en certs moments) perquè així en puguin gaudir 
més persones.

- Hauria de ser un espai obert a tothom amb una franja horària que permetés conciliar la 
jornada laboral dels treballadors de la Uvic amb la família i alhora que permetés que els 
estudiants hi poguessin participar.

- Un espai amb un horari ampli per tal que tothom pugui participar-hi i en el qual hi hagin 
molts jocs de tipus divers per tal que els usuaris puguin provar-ne de nous i de diferents 
modalitats.

- Horaris amplis.

- Els horaris estaria be q fossin com a mínim com els de la uni, i si són més hores millor. I, 
on els alumnes i altres persones poguessin proposar-ne.

- Cessió de l’espai a les diferents entitats de joc de la ciutat per ampliar les possibilitats 
horàries i, per tant, augmentar la participació.

- Horari i preus flexibles.

- Obert tot el dia i la nit (mentre que la universitat sigui oberta).

- Horari ample (com el de la biblioteca).

- Obert durant la franja horària en què està oberta la universitat.

- Hauria d’estar a l’abast de tothom i on tots els horaris accedissin a participar-hi.

- Franja horària migdia.

- Que tingués flexibilitat horària.

- Els horaris també molt oberts per facilitar a tothom poder-hi anar.

- Horaris oberts.

- Hauria de ser flexible a horaris i necessitats. Es a dir, que estigui obert a la gran majoria 
d’hores possibles.

- Horaris nocturns.

- Obertura durant la setmana.

- L’horari flexible.

- HORARIS: En funció del tipus d’espai i tipus d’ús suggerit. Exemple: exteriors (cap limi-
tació) però interiors potser cal pactar horaris convinguts, deixant obert migdies i tardes...
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- Amb uns horaris semblants als que fa la biblioteca de la universitat.

- Amb una franja horària força flexible (fins i tot disponible en caps de setmana pensant en 
estudiants Erasmus o d’altres que viuen a Vic).

- Horaris flexibles.

- Horari flexible de dilluns a divendres però sobretot pensat en migdies i tardes.

- Horaris establerts, però compatibles amb el treball.

- Horari de matí i tarda.

- Els horaris hauria de ser el mateix que fa la universitat.

PERSONAL LABORAL I PERFIL PROFESSIONAL

PARTICIPACIÓ
- Que fos un espai on sempre hi hagués persones per jugar.

- Un lloc ampli on no hi pogués participar tothom, sense discriminacions ni prejudicis.

- Ubicat en un campus de fàcil accés, per als estudiants de la UVic, amb un espai gran on 
la gent pugui també portar jocs de casa i fins i tot competir en campionats interuniversitaris.

- Penso que seria interessant que les estudiants també puguin formar part del projecte a 
nivell organitzatiu.

- Que hi pogués participar tothom i que poguessis demanar els jocs que volguessis en tot 
moment (de préstec).

- Tanmateix es podria crear vincle amb associacions de persones migrades perquè pogues-
sin ensenyar jocs tradicionals del seu país.

- PARTICIPACIÓ: obert a tothom, però amb vincle amb la universitat.

- Participació de tots els perfils.

- Pel què fa al personal, penso que durant les hores lectives o que la universitat estigués en 
funcionament hi hauria d’haver una persona allà per controlar, organitzar, gestionar l’espai 
i el material.

- Posaria un personal que pugues explicar jocs, o es fes càrrec de supervisar aquell espai.

- Estaria bé que hi hagués algun personal per tal de tenir controlat l’espai i que es respectés 
la seva utilitat.

- Hi hauria d’haver un encarregat o dos per tal de mantenir els jocs classificats i per ser-ne 
experts i poder-los explicar a tothom.

- Amb formacions relacionades amb el joc i projectes participatius.

- Personal amb interès per aquesta metodologia d’aprenentatge lúdica.
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ALTRES
- La ubicació no és molt important si el contingut és prou atractiu.

- Finalment considero que l’espai hauria d’estar dinamitzat per una persona que estimi el 
joc, li agradi explicar el funcionament i tingui paciència.

- Ubicat a un lloc on es doni a conèixer.

- No tinc una idea ben definida. Millor que ho diguin persones més expertes.

- Posaria aquest espai a totes les facultats ja que el temps lliure de joc i per gaudir ( i a l’hora 
aprendre) també és important estudiïs el que estudiïs.

- Molts jocs.

- Que el material estigués a l’abast de tothom, que n’hi hagués per a totes les edats.

- També penso que no hauria de tenir cap cost addicional per al col•lectiu estudiantil. 

- Ubicat en un lloc cèntric.

- Diversos materials didàctics.

- Ubicació de fàcil accés des de l’exterior de la universitat.

- Pressupost per poder actualitzar jocs de taula cada any.

- Professionals ben formats ( que no sigui una “guarderia” de nens).

- Els professionals haurien de ser educadors. 

- Quan penso en el perfil de persones que podrien gestionar l’espai m’imagino juganers, 
sobretot al principi, perquè puguin explicar jocs i crec que seria més fàcil crear la cultura.

- Personal especialitzat.

- Hay que tener una(s) persona(s) para explicar las reglas del juego para las personas que 
no las dominan.

- Persones que acompanyessin l’espai i les dinàmiques.

- Que la persona responsable tingués coneixements de la seva feina, un/a bon/a comunica-
dor/a i amb moltes ganes de participar en aquesta iniciativa.

- PERSONAL i PERFIL: Contractació estable, amb capacitat de dinamitzar grups, amb sen-
sibilitat i consciència social i cultural. Amb formació específica i millor amb experiència.

- Personal que a banda de les competències tècniques aporti les transversals: empatia (3), 
iniciativa (3) , planificació i organització (2), treball en equip i cooperació (2), i creativitat (2).

- El perfil dels professionals haurien de ser persones titulades, formades en pedagogia, 
empàtiques, actives, dinàmiques, responsables,...

- Dinamitzador/a amb coneixement i/o interès amb els jocs de taula moderns...
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- Qui vulgui jugar, nomes ha d’anar en aquest espai, escollir el joc (o jocs) i jugar-hi! Molts 
estudiants tenim moltes hores mortes entra una classe i una altra. No sempre cal anar al 
bar, també estaria genial poder anar a un espai de joc/ludoteca.

- Molta varietat de propostes.

- Propostes obertes.

- Molts jocs, taules amb cadires, catifes amb coixins a algun espai obert dins la universitat 
amb algú que controli que tothom respecti els materials.

- Com m’imagino l’espai jo va molt lligat a les tres funcions que penso que ha de desenvolupar 
dins i fora de la universitat relacionades amb les proposades en l’anterior pregunta: relació 
amb la facultat d’educació (formació - investigació), relació amb l’entorn i cultura universitària. 

- En primer lloc, me l’imagino com un espai amb un gran lligam amb la facultat d’educació, 
que ho pot utilitzar com a espai on trobar recursos però sobretot de formació i investigació. 
En la meva experiència universitària com alumne del grau d’edu. primària en contades 
ocasions se’ns va mencionar el joc com a eina educativa o se’ns van donar estratègies per 
saber treure’n profit, oblidant que a la franja dels 6-12 els infants també juguen i justament 
el joc de taula és un molt bon recurs per fer-ho. Penso en la gamificació però penso que 
aquest espai hauria de ser un espai molt més espontani i basat en les relacions que es 
poden crear a partir del joc, que pot incloure experiències d’aquest tipus però no únicament 
(personalment sovint segons quina gamificació em fa por i m’ho imagino com una “perver-
sió” del joc). En qualsevol cas, m’ho imagino en estreta relació amb la facultat d’educació 
perquè penso que pot ser un espai potent on els alumnes puguin experimentar, crear i com-
partir experiències de joc, fer observacions i intervencions. Potser per això seria interessant 
per exemple que un dia o dos a la setmana l’espai estigués obert a famílies on a banda de 
poder jugar als jocs de taula es pogués participar en experiències o propostes de joc pen-
sades per les alumnes de la facultat i gestionat per elles mateixes. Penso que d’aquesta 
manera es podria aconseguir que des de les carreres d’educació i especialment de mestre 
es posés una mica d’èmfasi en el valor del joc (que pot ser que a les pràctiques en escoles 
quedi oblidat). Penso que podria ser un bon tàndem educatiu amb l’espai de Laboratori 
d’Educació Infantil Montessori. Desconec si caldria fer pagar un petit preu a les famílies o 
l’espai podria estar gestionat per les pròpies alumnes. 

- Penso que amb aquesta proposta també s’obre la universitat a l’exterior i que s’enforteix 
el vincle amb la ciutat, però també crec que s’hauria d’obrir una mica més enllà de la ciutat, 
no cal anar gaire lluny per trobar propostes interessants dins de la Catalunya Central. 

- Per altra banda i crec que és compatible amb la proposta per la facultat d’educació, l’espai 
crec que hauria d’estar obert a tots els alumnes de la universitat perquè inevitablement es 
convertiria en un punt de trobada creador de relacions socials i segur que sortirien propos-
tes de la relació entre alumnes de diferents facultats, és cohesió.

- EL funcionament potser podria ser similar al d’una biblioteca, amb un inventari acurat i on els ma-
teixos alumnes puguin afegir referències, que sigui un espai molt col·laboratiu  i obert a propostes.

- Tot i així, també crec que després una vegada ja s’hagi creat més cultura del joc és un es-
pai que crec que s’acabaria gairebé autogestionant. Tot i que pensava molt en les alumnes 
d’educació crec que seria positiu complementar-ho amb persones d’altres facultats perquè hi 
poden donar visions interessants i així s’obre i s’aglutina a tothom que tingui ganes de jugar. 
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- No m’imagino la opció de l’espai com una opció per a la conciliació universitària-familiar 
perquè crec que corre el perill de perdre l’essència i el poder del joc per convertir-se en un 
espai on deixar infants.

- Molta varietat de propostes.

- Propostes obertes.

- Servei de préstec/assessorament similar al que puguis tenir en una biblioteca, conjun-
tament amb activitats o trobades regulars (quinzenals?) A part d’events “macro”. Infor-
mació d’actualitat sobre novetats i/o notícies d’interès en el món lúdic... una espècie de 
“borsa de jugadors” per poder fer partides de manera programada a jocs concrets (un 
tinder lúdic).

- Un lloc de fàcil accés, visible. Que si hi vols anar es pugui jugar sense problemes, això 
vol dir que hi hagi una explicació escrita dels diferents jocs. Que els jocs estiguin molt ben 
seleccionats i classificats, per poder anar directe als jocs que més et poden interessar, ja 
sigui per jugar un mateix o per anar a jugar amb algun grup d’alumnes.

- Hi hauria d’haver varietat de possibilitat de jocs, experts en el tema com a persones que 
controlin l’espai, llibertat pels participants i que puguin fer la seva.

- Para los niños, es importante asegurar la seguridad ya que hay materiales pequeños en 
algunos juegos. Como una biblioteca, se puede agrupar los juegos según sus tipos. En el 
espacio de los juegos, hay que prohibir bebidas y comidas ya que pueden causar daños y/o 
manchas en los juegos.

- Refrigeris, lliure de violències de tot tipus: masclistes, estructurals, racials, entre d’altres. 
La música que no faci perpetuïtat dels estereotips de gènere. Evitar la droga i l’alcohol 
perquè és un espai d’oci alternatiu. Hi entren persones, no professors o alumnes o degans. 
Relacions bidireccional i sense jerarquització del coneixement.

- Que hi hagi jocs per tots els col•lectius, tenint en compte persones amb ceguesa, amb sorde-
sa i altres diversitats funcionals. Considero que hauria d’estar al mateix campus o pròxim on 
la gent es relaciona. I inclús m’atreviria a dir que també hauria de ser un lloc obert a propostes 
en el qual qualsevol persona pugui intervenir i proposar activitats alternatives a les existents.

- Situat en un lloc de pas per “trobar-te’l pel camí” perquè així “obligaria” a, encara que sigui 
per 2 minuts, participar en el joc.

- Espai on les persones que volguessin s’ho anessin a passar bé. Podrien participar tan 
alumnes com professors sempre que aquesta figura fos igualitària.

- Caldria una molt bona organització.

- No en tinc ni idea. No m’ho havia plantejat mai, i hauria de donar unes quantes voltes.

- ASPECTES MATERIALS: Accessibilitat fàcil (mobilitat); extensiu en el màxim de campus; 
oferta interior/exterior; guiada/autònoma; recuperació de la memòria històrica (col•labora-
ció de casals de gent gran...); culturalment representativa de les cultures d’origen/destí de 
professorat, alumnat, personal de suport administratiu; que tingui cura de valors educatius, 
ètics, socials, culturals,.... Que potenciïn l’ús de materials sostenibles; que impliqui el joc 
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amb normes basades en la cooperació abans que la competició, els del pacifisme abans 
que els de la lluita, els de l’ecologisme abans que els del consumisme....

- Que hi hagués una ludoteca molt grossa per poder triar. Que tothom que hi passi hi pugui 
fer la seva aportació en forma de jocs nous, experiències, coneixements...

- Què també hi pogués tenir accés gent aliena a la universitat.

- Autonomia.

- Un apartat destinat a jocs per poder portar a terme a les aules de primària.

- Que contingui un ventall de material divers: llibres, contes, jocs de taula, jocs d’encaix,...

- Conciliació familiar.

- M’agradaria que de tant en tant es pogués fer alguna reunió relacionada amb la feina però 
fora del lloc de treball, aprofitant alguna activitat esportiva per exemple, per després fer una 
bona reunió de treball.

- Hauria de ser un lloc que estigues obert a tothom i on puguem relacionar-nos amb gent de 
la universitat, però també de fora.

- El lloc on estigués situat ha d’estar a la universitat. A prop del bar, encara que també po-
dríem fer que hi hagués un bar dintre d’aquest espai. El lloc sobretot l’imagino amb bastants 
jocs de taula, de diferents tipus.

- Espai obert amb facilitat receptiva de distribució del material i a l’abast de petits i grans. 
Ordenats per categories o edats.

- Espai obert, no ubicat dins el centre de la uni.

- Possible inscripció al moment.

- Un espai que fomenti el benestar i sigui plaent.

- Espai autònom tipus DAU.

- Una mena de bar que servissin jocs de tot tipus, i també refrigeri.

- Una gran varietat de jocs de tots els estils.

- Espais oberts i flexibles, que permetin la seva modificació depenent de l’ús

- Hauria de ser un espai obert a tothom (tan membres de la universitat com de fora), com la 
biblioteca, a on poguessis fer ús de tota mena de jocs al mateix espai i també hi hagués un 
servei de préstec dels jocs.

- Diversitat en tots els aspectes i un lloc acollidor on et sentis a gust.

- Un espai que no tingués res a veure amb l’aspecte d’una aula, colors i llum càlids.

- M’agradaria que fos un espai en el que fos accessible per tothom, un espai que al entrar 
et sentissis a gust.
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- Si fos possible que hi entrés llum natural i que en el cas de llum artificial que no sigues 
molesta.

- Taules rodones amb zona per poder agafar un cafè o un suc i zona amb els jocs organit-
zats per temàtiques o estil de joc.

- Considero que hauria de ser un espai tranquil però dinàmic, dotat de molts materials i 
recursos per tal d’oferir el màxim de possibilitats a les persones que tinguin ganes de par-
ticipar i d’aprendre.

- Còmode, amb varietat de jocs, fàcil, obert també a estudiants d’altres universitats així 
com per a persones de fora l’àmbit universitari, i que garantís un correcte ús i conservació 
dels jocs per part dels usuaris (una fiança que es retornés en retornar el joc en perfectes 
condicions, per exemple).

- M’agradaria que fos un espai obert, de cara al públic, com ho va ser la demostració. Hem 
de respectar el material, obert per tothom.

- Un espai lliure on poder relacionar-te i gaudir de les estones lliures. Un espai còmode amb 
un ambient relaxat.

- Un espai amb diferent estructures que permetin diferents tipus de joc. Amb coixins i catifes 
i on es permeti menjar i beure.

- Espai ampli i còmode.

- Situat en un espai obert i lluminós amb molts jocs naturals i de diferents orígens.

- Espai ampli i obert, amb zones diferents de joc (infantil, familiar, adult) i elements (taules 
petites, taules grans, catifes, coixins, etc.).

- Espai obert amb múltiples propostes.

- Obert i amb múltiples propostes.

- Espai a l’aire lliure.

- Un espai semblant a la biblioteca amb diferents seccions de jocs (de taula, idees de jocs 
per jugar amb paper i boli...), que sigui un lloc per riure i passar-s’ho bé amb altres estu-
diants i també molt centrat en els estudiants d’Erasmus que venen d’altres països.

- Obert a tothom i que disposi de diferents àrees per tal de donar resposta a les necessitats 
de cada individu.

- M’agradaria que sigues un lloc tranquil, tancat on poguessis gaudir d’un espai còmode 
amb catifa, puf i taules.

- Obert, accessible i tranquil.

- Amb llum natural al màxim possible, còmoda, espaiosa, accessible per a tothom, funciona-
ment autònom deixant llibertat a les participants però amb la possibilitat de tenir una guia, 
suport i/o supervisió.
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- Un lloc accessible. Espai obert per la ciutadania. Espais diferenciats de jocs.

- Un espai com la cantina, pensat només per ser un espai joc/ludoteca, amb diversos jocs.

- Espai accessible per tothom.

- Un espai ampli, on hi càpiga molta gent i on hi hagués molts jocs, perquè les persones que 
l’utilitzin molt sempre puguin fer un joc nou a per a elles.

- Un espai inclusiu.

- M’agradaria que fos un espai ampli on poder jugar còmodament. On si pot ser sempre que 
hi hagi una persona per si hi ha algun dubte amb algun joc, i oberta a tot al públic. 

- Lloc molt acollidor que pogués participar-hi tothom. Que poguessis combinar el joc amb 
altres aspectes com zona de menjar, zona de conèixer gent... En resum una zona per rela-
xar-se, aprendre a partir del joc, relacionar-se amb altres estudiants, lloc per desconnectar. 
Zones de sofàs i zones de taules.

- Espai molt obert i lluminós, ...

- Un espai tant amb jocs de taula com altres, per exemple una taula de ping-pong (amb un 
préstec de raquetes i pilotes, fent servir el carnet Uvic).

- Que no fos de disseny.

- Un espai amb llum natural, ampli i amb mobiliari còmode.

- Espai atractiu i obert, material divers, amb una persona que t’ajudi a conèixer nous jocs 
(no tot l’horari potser).

- Un lloc agradable i atractiu, amb una zona de joc i una altra de biblioteca i formació rela-
cionat amb el joc.

- Obert , servei de préstec ,presentacions de jocs i de diferents propostes lúdiques.

- Que sigui un espai agradable i tranquil.

- Me l’imagino com una aula oberta, de fàcil accés, com un espai tipus Co-working o “bar”.

- Obert a tothom i accessible a tots els públics.

- Espai adaptat a totes les persones diverses, jocs inclusius, bona accessibilitat.

- Obert a tothom, multicultural i feminista. Per tant el respecte ha de ser el teixit.

- Espai obert amb llum natural i diferents mobiliaris que permetessin assentar-se amb cadi-
res o també seure a terra.

- Un espai on pogués accedir-hi tothom.

- Accessible per a tothom!
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- Un espai on tinguéssim molt tipus de jocs i per a totes les edats. En un espai ampli, confor-
table, amb bona llum i on es pogués promoure la relació. Que tingués accés tothom. 

- Amb llum, ambient agradable, espai no tancat.

- M’agradaria que fos en un espai obert, ubicat a Miramarges, amb màquines de menjar, 
begudes a prop.

- Obert i amb un ambient de joc.

- Dinàmic.

- Un espai obert, si pot ser possible amb l’oportunitat de jugar a l’exterior, ampli, amb un 
mobiliari còmode. Amb les activitats lúdiques i dinàmiques i en el qual hi entri llum natural.

- Agradable a la ment, als sentits i al cor.

- Un espai obert, còmode, amb poques o quasi cap norma, amb estímuls però sense una 
direcció d’activitats forta, que la gent pogués sentir-se responsable i partícip i per a tothom, 
per exemple, amb la construcció de materials per part dels propis participants.

- Un lloc central on s’hi pogués accedir fàcilment. On s’hi respectes l’espai de cadascú i fos 
un espai també d’oci per anar-hi amb els companys i companyes a passar-hi una estona 
de temps lliure

- Obert, participatiu i que fomenti la interrelació. 

- Confortable.

- L’espai tant important com la funció educativa: acollidor, construït amb materials sosteni-
bles ,... adient a un projecte educatiu en el camp del lleure on mitjançant el joc i les joguines 
contribueixi a l’educació integral dels infants com a persones. Que tingui una funció coe-
ducativa, comunitària i cívica que treballi orientada al bé comú. Accessible i visible des del 
carrer.

- Un espai acollidor, multifuncional i dinàmic. Pensat perquè en puguin gaudir infants i gent 
adulta.

- Amb llum natural.

- Tranquil, apartat, lluminós i espaiós. 

- Situat en lloc amè, clar i confortable.

- Espai amable i còmode. 

- Espai càlid i acollidor.

- Un espai obert i càlid que convidi a entrar-hi i a estar-s’hi.

- Un lloc cèntric, agradable, acollidor.
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Annex 6. Respostes del qüestionari



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 9/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 15/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Que fos un espai on sempre hi hagués persones per jugar.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

p p@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai que fomenti el benestar i sigui plaent.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Miramarges

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres: Vull ser informat cuant obri la mediateca/luditeca

j s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Pas

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fec

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai autònom tipus DAU. Amb serveus disponibles de cafeteria, begudes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 68/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m a@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 88/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m 3@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Una mena de bar que servissin jocs de tot tipus, i també refrigeri.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

o o@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

L’espai hauria de comptar amb taules i cadires. Una gran varietat de jocs de tots els estils.  
L’ubicació no és molt important si el contingut és prou atractiu. 
Pel què fa a les normes crec que els adults haurien de ser conscients dels apectes bàsics 
(soroll, respectar material...). 
Finalment considero que l’espai hauria d’estar dinamitzat per una persona que estimi el joc, 
li agradi explicar el funcionament i tingui paciència.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m 7@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Hauria de ser un espai obert a tothom (tan membres de la universitat com de fora), com la 
biblioteca, a on poguéssis fer ús de tota mena de jocs al mateix espai i també hi hagués un 
servei de préstec dels jocs. Penso, però, que caldria deixar algun tipus de �ança o disposar 
d'un crèdit per si es malmet o s'extravia alguna de les peces/cartes/�txes del joc que es 
llogui. 
Pel què fa al personal, penso que durant les hores lectives o que la universiat estigués en 
funcionament hi hauria d'haver una persona allà per controlar, organitzar, gestionar l'espai i 
el material; però quan la universitat estigui tancada s'hi hauria de poder accedir (o almenys 
en alguna part de l'espai) per tal de poder jugar, a través del carnet/targeta/amprempta/... . 
Hauria de ser un espai obert a entitats de la ciutat i fora la ciutat, families, infants, escoles, 
etc.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat de Ciències de la Salut

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 142/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espais oberts i �exibles, que permetin la seva modi�cació depenent de l’ús. Amb mobiliari 
natural, sense carregar visualment i amb llum natural. Amb informació de, m’ho invento, 
tallers, explicació i introducció a diferents jocs...

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Traducció, educació i humanitats

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Ubicat a un lloc on es doni a conèixer i obert des del matí �ns a la tarda per aconseguir l 
facilitat d’accedir-hi tots els alumnes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat de ciències i tecnologia 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

No tinc una idea ben de�nida. Millor que ho diguin persones més expertes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

j n@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Que dins les possibilitat que hi ha en l’aspecte del joc els materials fossin el màxim 
naturals possibles (potencialitazar materials de fusta en detriment del plàstic per exemple) 
sempre qui hi hagi opció 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

O s@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc ampli on no hi pogués participar tothom, sense discriminacions ni prejudicis

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Miramarges

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Diversitat en tots els aspectes i un lloc acollidor on et sentis a gust 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c l@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d' educacióo, traducció i ciències humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai que no tingués res aveure amb l'aspecte d'una aula, colors i llum càlids, només hi 
posaria la norma de deixar allò on ho has trobat i endreçat, posaria aquest espai a totes les 
facultats ja que el temps lliure de joc i per gaudir ( i a l'hora aprendre) també és important 
esudiïs el que estudiïs. Posaria un personal que pugues explicar jocs, o es fés càrrec de 
supervisar aquell espai. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m 3@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: Quan hi tribo la oportunitat i el temps

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

M'agradaria que fos un espai en el que fos accessible per tothom, un espai que al entrar et 
sentisis agust. M'agradaria que fos un espai ampli en el que hi hagues distribuit diferents 
taules i cadires i que fos fàcil de canviar de lloc ( en el cas que en un joc fos necessari la 
participacio de un n° alt de participants). Per exemple estaria bé posar armaris ( no alts) 
amb diferents jocs i classi�cats per categories.  
Si fos possible que hi entrés llum natural i que en el cas de llum arti�cial que no sigues 
molesta. 
Fen referencia a les normes ho primordial seria el respecte, el companyerisme, el gaudir de 
una bona estona, tenir cura del jocs. Penso que apart de tenir jocs disponibles en aquest 
espai estaria bé que la gent pogues portar-ne els seus propis. En en el cas que hi hagues 
molta gent també caldria fer reserves del joc de taula el qual es vol jugar , per exemple , per 
tal de no haver mal entesos 
Una de les activitats que proposaria és fer alguns campionats tamb÷ estaria bé el fer 
xerrades reslitzades per diferents professionals ( Psicòlegs, Terapeutes ocupacionals...) 
sobre el joc i la seva importància en el nostre dia a dia  
Parla  de horaris realment es conolicat concretar-ne un tenint en compte que hi ha 
estudiants de torn de matí i de tarda. Per mi l'horari adient seria de 4:00 a 9:00, pero tot es 
questió de probar quin horari té més éxit. 
Estari bé que hi hagués algun personal per tal de tenir controlat l'espai i que es respectés la 
seva utilitat. 

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m e@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

D’educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Flexibilitat horaria

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 223/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Taules rodones amb zona per poder agafar un cafe o un suc i zona amb els jocs 
organitzats per tematiques o estil de joc

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

R r@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 230/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Ubicat en un campus de fàcil accés, per als estudiants de la UVic, amb un espai gran on la 
gent pugui també portar jocs de casa i �ns i tot competir en campionats interuniversitaris.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

g s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Molts jocs

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

J 2@yahoo.es

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 253/1458

Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Que el material estigués a l’abast de tothom, que n’hi hagués per a totes les edats 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Considero que hauria de ser un espai tranquil però dinàmic, dotat de molts materials i 
recursos  per tal d’oferir el màxim de possibilitats a les persones que tinguin ganes de 
participar i d’aprendre. 
Penso que seria interessant que les estudiants també puguin formar part del projecte a 
nivell organitzatiu.  
I que l’horari sigui bastant ampli (i �exible en certs moments) perquè així en puguin gaudir 
més persones.  
També penso que no hauria de tenir cap cost adicional per al col•lectiu estudiantil, però que 
calgui complir uns requisits per a formar-ne part: estar motivat i tenir moltes ganes 
d’aprendre i de passar-ho bé.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c 7@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Hauria de ser un espai obert a tothom amb una franja horària que permetés conciliar la 
jornada laboral dels treballadors de la Uvic amb la família i alhora qur permetés que els 
estudiants hi poguéssin participar. Hi hauria d'haver un encarregat o dos per tal de 
mantenir els jocs classi�cts i per ser-ne experts i poder-los explicar a tothom. L'espai 
consisitira en una sala amb difernts taules i cadires per poder-hi encavir tots els jugadors 
qur vulguessin. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 291/1458

Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c a@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c s@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educacio

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Còmode, amb varietat de jocs, fàcil, obert també a estudiants d’altres universitats així com 
per a persones de fora l’àmbit universitari, i que garantís un correcte ús i conservació dels 
jocs per part dels usuaris (una �ança que es retornés en retornar el joc en perfectes 
condicions, per exemple).

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 320/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m s@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Lluminós 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a 1@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació social

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: No jugu

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

M'agradaria que fos un espai obert, de cara al públic, com ho va ser la demostració. Hem 
de respectar el material, obert per tothom. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m g@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultaat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai lliure on poder relacionar-te i gaudir de les estones lliures. Un espai còmode amb 
un ambient relaxat. Un espai amb un horari àmpli per tal que tothom pugui participar-hi i en 
el qual hi hagin molts jocs de tips divers per tal que els usuaris puguin provar-ne de nous i 
de diferents modalitats. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c i@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d educacio i traduccii

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai amb diferent estructures que permetin diferents tipus de joc. Amb coixins i catifes 
i on es permeti menjar i beure. Els horaris estaria be q fossin com  minim com els d l uni, i 
si son mes hores millor. I, on els alumnes i altres persones poguessin proposar ne

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FEC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

i l@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Diversos materials didàctics 
Espai ampli i comode 
Ubicat en un lloc cèntric 
Horaris àmplis

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Situat en un espai obert i lliminós amb molts jocs naturals i de diferents origens. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a s@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Amb formacions relacionades amb el joc i projectes participatius

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

r t@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai ampli i obert, amb zones diferents de joc (infantil, familiar, adult) i elements (taules 
petites, taules grans, catifes, coixins, etc.). Ubicació de fàcil accés des de l'exterior de la 
universitat. Cessió de l'espai a les diferents entitats de joc de la ciutat per ampliar les 
possibilitats horàries i, per tant, augmentar la participació. Personal amb interès per 
aquesta metodologia d'aprenentatge lúdica. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m a@uvic.cat 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació, traducció i ciencies humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai obert amb múltiples propostes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert i amb múltiples propostes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 449/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai a l'aire lliure 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 462/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

material molt variat, que englobi tot tipus de joc i d'edats. horari i preus �exibles, 
professionals be  formats ( que no sigui una "guarderia" de nens)

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 467/1458

Estudiant

Professorat

Altres:

Comunicació i empresa 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 470/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai semblant a la biblioteca amb diferents seccions de jocs (de taula, idees de jocs 
per jugar amb paper i boli...), que sigui un lloc per riure i passar-s'ho bé amb altres 
estudiants i també molt centrat en els estudiants d'erasmus que venen d'altres països, 
obert tot el dia i la nit (mentre que la universitat sigui oberta). 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

g o@uvic.cat 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

UST

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

E c@gmail.com 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

En una acadèmia d'anglès

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 492/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert a tothom i que disposi de diferents àrees per tal de donar resposta a les necessitats 
de cada individu. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

h a@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació,  Traducció i Ciències Humanes.

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 502/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

M’agradaria que siguès un lloc tranquil, tancat on poguessis gaudir d’un espai còmode amb 
catifa i puff, taules, horari ample (com el de la biblioteca), que hi pogués participar tothom i 
que poguessis demanar els jocs que vulguèssis en tot moment (de préstec).

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

l f@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educacio social

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a s@hotmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Ex alumne

Comunicació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert, accessible i tranquil

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n t@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Amb llum natural al màxim possible, còmoda, espaiosa, accessible per a tothom, 
funcionament autònom deixant llibertat a les participants però amb la possibilitat de tenir 
una guia, suport i/o supervisió.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c a@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

p n@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seria interessant disposar de jocs d'arreu del món. Tanmateix es podria crear vincle amb 
associacions de persones migrades perquè puguéssin ensenyar jocs tradicionals del seu 
país. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 552/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

l 6@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc accessible. Espai obert per la ciutadania. Espais diferenciats de jocs. Els 
professionals haurien de ser educadors. Pressupost per poder actualitzar jocs de taula 
cada any.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

s 8@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 562/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat de Comunicació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai com la cantina, pensat només per ser un espai joc/ludoteca, amb diversos jocs i 
obert durant la franja horària en què està oberta la universitat. Qui vulgui jugar, nomes ha 
d'anar en aquest espai, escollir el joc (o jocs) i jugar-hi! Molts estudiants tenim moltes 
hores mortes entra una classe i una altra. No sempre cal anar al bar, també estaria genial 
poder anar a un espai de joc/ludoteca.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

o r@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Uvic

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 583/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Espai acccessible per tothom

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 584/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

g a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 585/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 590/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 591/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai ampli, on hi càpiga molta gent i on hi haugès molts jocs, perquè les persona que 
l'utilitzin molt sempre puguin fer un joc nou a per a elles.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 592/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 593/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 594/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 609/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Molta varietat de proostes. 
Propostes obertes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Hauria d’estar a l’abast de tohom i on tots els horaris accedissin a participar-hi.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 627/1458

Estudiant

Professorat

Altres:

FECHT

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai inclusiu

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

s 7@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 634/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FEC 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

M'agradaría que fos un espai ampli on poder jugar còmodament. On s'hi pot ser sempre hi 
hagi una persona per si hi ha algún dubte amb algún joc, i oberta a tot al públic. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n o@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 641/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 649/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Molts jocs, taules amb cadires, catifes amb coixins a algun espai obert dins la universitat 
amb algú que controli que tothom respecti els materials.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:
No tinc gaire temps però si realment aquest espai es crea, hi aniré sempre que pugui

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: Gairebé diariament

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

S o@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació, Traducció i Ciències humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Que disposés de su�cient material i recursos lúdics. Que s'hi pogués trobar informació en 
relació amb el joc, que hi hagués jocs tant individuals com grupals, i de diferents tipus 
(competitius, cooperatius...). Aquest espai també es podria ocupar d'organitzar activitats 
lúdiques a la universitat, fora de l'aula de jocs, on pogués participar tothom. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 684/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Ciències de la Salut i del Benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc amb butaques i sofàs i moltes taules. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Lloc molt acollidor que pogués participar-hi tothom. Que puguesis combinar el joc amb 
altres aspectes com zona de menjar, zona de conèixer gent... En resum una zona per 
relaxar-se, aprendre a partir del joc, relacionar-se amb altres estudiants, lloc per 
desconectar. 
Zones de sofàs i zones de taules, activitats lliures i activitats organitzades també per 
aprendre...

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a r@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 708/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *
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Com m’imagino l’espai jo va molt lligat a les tres funcions que penso que ha de 
desenvolupar dins i fora de la universitat relacionades amb les proposades en l’anterior 
pregunta: relació amb la facultat d’educació (formació - investigació), relació amb l’entorn i 
cultura universitària.  
En primer lloc, me l’imagino com un espai amb un gran lligam amb la facultat d’educació, 
que ho pot utilitzar com a espai on trobar recursos però sobretot de formació i investigació. 
En la meva experiència universitària com alumne del grau d’edu. primària en contades 
ocasions se’ns va mencionar el joc com a eina educativa o se’ns van donar estratègies per 
saber treure’n pro�t, oblidant que a la franja dels 6-12 els infants també juguen i justament 
el joc de taula és un molt bon recurs per fer-ho. Penso en la gami�cació però penso que 
aquest espai hauria de ser un espai molt més espontani i basat en les relacions que es 
poden crear a partir del joc, que pot incloure experiències d’aquest tipus però no únicament 
(personalment sovint segons quina gami�cació em fa por i m’ho imagino com una 
“perversió” del joc).  
En qualsevol cas, m’ho imagino en estreta relació amb la facultat d’educació perquè penso 
que pot ser un espai potent on els alumnes puguin experimentar, crear i compartir 
experiències de joc, fer observacions i intervencions. Potser per això seria interessant per 
exemple que un dia o dos a la setmana l’espai estigués obert a famílies on a banda de 
poder jugar als jocs de taula es pogués participar en experiències o propostes de joc 
pensades per les alumnes de la facultat i gestionat per elles mateixes. Penso que 
d’aquesta manera es podria aconseguir que des de les carreres d’educació i especialment 
de mestre es posés una mica d’èmfasi en el valor del joc (que pot ser que a les pràctiques 
en escoles quedi oblidat). Penso que podria ser un bon tàndem educatiu amb l’espai de 
Laboratori d’Educació Infantil Montessori. Desconec si caldria fer pagar un petit preu a les 
famílies o l’espai podria estar gestionat per les pròpies alumnes.  
Penso que amb aquesta proposta també s’obre la universitat a l’exterior i que s’enforteix el 
vincle amb la ciutat, però també crec que s’hauria d’obrir una mica més enllà de la ciutat, no 
cal anar gaire lluny per trobar propostes interessants dins de la Catalunya Central.  
Per altra banda i crec que és compatible amb la proposta per la facultat d’educació, l’espai 
crec que hauria d’estar obert a tots els alumnes de la universitat perquè inevitablement es 
convertiria en un punt de trobada creador de relacions socials i segur que sortirien 
propostes de la relació entre alumnes de diferents facultats, és cohesió.   
A nivell d’infraestructura m’imagino l’espai ubicat en una zona molt propera o dins de la 
mateixa facultat d’educació però molt accessible a la resta d’estudiants d’altres. Penso en 
una sala molt polivalent i adaptable a les necessitats del joc o de les propostes que s’hi 
puguin fer. EL funcionament potser podria ser similar al d’una biblioteca, amb un inventari 
acurat i on els mateixos alumnes puguin afegir referències, que sigui un espai molt 
col·laboratiu i obert a propostes. Quan penso en el per�l de persones que podrien gestionar 

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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l’espai m’imagino juganers, sobretot al principi, perquè puguin explicar jocs i crec que seria 
més fàcil crear la cultura. Tot i així, també crec que després una vegada ja s’hagi creat més 
cultura del joc és un espai que crec que s’acabaria gairebé autogestionant. Tot i que 
pensava molt en les alumnes d’educació crec que seria positiu complementar-ho amb 
persones d’altres facultats perquè hi poden donar visions interessants i així s’obre i 
s’aglutina a tothom que tingui ganes de jugar.  
No m’imagino la opció de l’espai com una opció per a la conciliació universitària-familiar 
perquè crec que corre el perill de perdre l’essència i el poder del joc per convertir-se en un 
espai on deixar infants. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:
M'agradaria poder col·laborar-hi/implicar-me d'alguna manera si és possible (no sé si
s'ha de ser de la UVic o hi puc tenir cabuda en algun format). Si creus que puc ajudar en
alguna cosa, no ho dubtis. He disfrutat molt pensant en el format i escrivint el rotllo que
t'he fet! jaja

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.
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l t@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS (Personal d'administració i Serveis

Servei General de la UVic-UCC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Franja horària migdia, personal especialitzat, activitats lúdiques per fomentar les relacions 
personals, de suport per adquirir competències vinculades als ensenyaments i als 
treballadors de la comunitat (PAS i PDI), espai molt obert i lluminós, ...

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c t@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai tant am joc de taula com altres, per exemple una taula d ping-pong (amb un 
presteg d raqetes I pilotes, fent servir el carnet uvic)

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

j s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Tf

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 745/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 754/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

l 8@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Que no fos de disseny

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

j 7@xtec.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat de ciències de la salut i el benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

j s@uvic.cat 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 779/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 780/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai amb llum natural, ampli i amb mobiliari comode. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Personal Administració i Serveis

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai atractiu i obert, material divers, amb una persona que t'ajudi a conèixer nous jocs (no 
tot l'horari potser). 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a 1@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Molta varietat de proostes. 
Propostes obertes

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc agradable i atractiu, amb una zona de joc i una altra de biblioteca i formació 
relacionat amb el joc.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 819/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

obert , servei de prestec ,presentacions de jocs i de diferentes propostes ludiques 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres: www.tombscreatius.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Servei de prestec/assessorament similar al que puguis tenir en una biblioteca, 
conjuntament amb activitats o trobades regulars (quinzenals?) A part d'events "macro". 
Informació d'actualitat sobre novetats i/o notícies d'interes en el món lúdic... una espècie 
de "borsa de jugadors" per poder fer partides de manera programada a jocs concrets (un 
tinder lúdic) 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D r@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc de fàcil accés, visible i que tingués �exibilitat horària. Que si hi vols anar es pugui 
jugar sense problemes, això vol dir que hi hagi una explicació escrita dels diferents jocs. 
Que els jocs estiguin molt ben seleccionats i classi�cats, per poder anar directe als jocs 
que més et poden interessar, ja sigui per jugar un mateix o per anar a jugar amb algun grup 
d'alumnes. Que sigui un espai agradable i tranquil.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

i i@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Uvic-Ucc

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

B a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d'empresa i comunicació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Hi hauria d'haver varietat de possibilitat de jocs, experts en el tema com a persones que 
controlin l'espai, llibertat pels participants i que puguin fer la seva. Els horaris també molt 
oberts per facilitar a tothom pder-hi anar.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

e 1@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

OTVOA

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 863/1458

Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Me l'imagino com una aula oberta, de fàcil accés, com un espai tipus Co-working o "bar"

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Miramarges

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FCSB

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Hay que tener una(s) persona(s) para explicar las reglas del juego para las personas que no 
las dominan. Para los niños, es importante asegurar la seguridad ya que hay materiales 
pequeños en algunos juegos. Como una biblioteca, se puede agrupar los juegos según sus 
tipos. En el espacio de los juegos, hay que prohibir bebidas y comidas ya que pueden 
causar daños y/o manchas en los juegos. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m m@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Ciències Socials

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Taules grosses, carnet o soci, refrigeris, lliure de violències de tot tipus: masclistes, 
estructurals, racials, entre d'altres. La música que no faci perpetuïtat dels estereotips de 
gènere. Evitar la droga i l'alcohol perquè és un espai d'oci alternatiu. Hi entren persones, no 
professors o alumnes o degans. Relacions bidireccional i sense jerarquització del 
coneixament.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

b h@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Edicació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert a tothom i accessible a tots els públics

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 904/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai adaptat a totes les persones diverses, jocs inclusius, bona accessibilitat, horaris 
oberts.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n r@uvic.cat 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Altres
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert a tothom, multicultural i feminista. Per tant el respecte ha de ser el teixit. Tambe 
hauria de ser �exible a horaris i necessitats. Es a dir, que estigui obert a la gran majoria 
dhores possibles i que hi hagui jocs per tots els col.lectius, tenint en compte persones amb 
cegesa, amb sordesa i altres diversitats funcionals. Considero que hauria destar al mateix 
campus a proxim on la gent es relaciona. I inclus m'atreviria a dir que tambe hauria de ser 
un lloc obert a propostes en el qual qualsevol persona pugui intervenir i proposar activitats 
alternatives a les existents.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai obert amb llum natural i diferents mobiliaris que permetessin assentar-se amb 
cadires o també seure a terra. Horaris nocturns i persones que acompanyessin l’espai i les 
dinàmiques.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 930/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n 4@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 937/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Miramarges

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació, traducció i ciències humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai on pugués accedir-hi tothom. Amb obertura durant la setmana i també amb 
propostes de caràcter menusal d'activitats més "multitudinàries" com xerrades, trobades 
per jugar, compartir, etc

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

l s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Professional d'Administració i Serveis

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Situat en un lloc de pas per "trobar-te'l pel camí" perquè així "obligaria" a, encara que sigui 
per 2 minuts, participar en el joc

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educacio i traduccio

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai on les persones que volguessin s'ho anessin a passar bé. Podrien participar tan 
alumnes com professors sempre que akesta �gura fos igualitaria. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

fac. ciència de la salut i el benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

accesible per a tothom!

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

s n@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat de Ciències de la Salut

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai on tinguéssim molt tipus de jocs i per a totes les edats, prioritzaria els jocs fets 
amb elements naturals (fusta, cartó, roba... que fóssim respectuosos amb el medi). En un 
espai ampli, confortable, amb bona llum i on es pogués promoure la relació. Que tingués 
accés tothom. Caldria una molt bona organització, que la persona responsable tingués 
coneixements de la seva feina, un/a bon/a comunicador/a i amb moltes ganes de 
participar en aquesta iniciativa. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1005/1458

Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Àrea de Gestió Acadèmica

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Amb llum, ambient agradable, espai no tancat

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

d z@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Ciències de la Salut i el Benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1015/1458

Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació Infantil 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

M'agradaria que fos en un espai obert, ubicat a Miramarges, amb màquines de menjar, 
begudes a prop. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: Jo entreno jugan

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert i amb un ambient de joc

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

r o@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1035/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

No en tinc ni idea.  No m'ho havia plantejat mai, i hauria de donar unes quantes voltes.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres: Només he participat per colaborar. Sort!

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Dinàmic

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c a@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1058/1458

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

i o@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:
Depenent de la feina que tingui, però normalment jugo els caps de setmana, a l'esplai i
amb la meva família.

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1062/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai obert, si pot ser possible amb l'oportunitat de jugar a l'exterior, ampli, amb un 
mobiliari còmode, l'horari �exible, amb les activitats lúdiques i dinàmiques i en el qual hi 
entri llum natural.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c u@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a t@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

ASPECTES MATERIALS: Accessibilitat fàcil (mobilitat); extensiu en el màxim de campus; 
oferta interior/exterior; guiada/autònoma; recuperació de la memòria històrica 
(col·laboració de casals de gent gran...); culturalment representativa de les cultures 
d'origen/destí de professorat, alumnat, personal de suport administratiu; que tingui cura de 
valors educatius, ètics, socials, culturals,.... Que potenciïn l'ús de materials sostenibles; que 
impliqui el joc amb normes basades en la cooperació abans que la competició, els del 
paci�sme abans que els de la lluita, els de l'ecologisme abans que els del consumisme.... 
ASPECTES NORMATIUS: La que correpongui i que asseguri la seguretat de les persones. 
ACTIVITATS: sessions temàtiques en funció dels campus (o mesos dedicats a..., o 
similars); per l'arribada de persones de països o marxa d'intercanvis a altres països 
(coneixement de jocs per afavorir coneixement país...); acollida a acompanyants a 
activitats formatives a la universitat; "desestrés" post exàmens;  ..... 
HORARIS: En funció del tipus d'espai i tipus d'ús suggerit. Exemple: exteriors (cap limitació) 
però interiors potser cal pautar horaris convinguts, deixant obert migdies i tardes... 
PARTICIPACIÓ: obert a tothom, però amb vincle amb la universitat 
PERSONAL i PERFIL: Contractació estable, amb capacitat de dinamitzar grups, amb 
sensibilitat i consciència social i cultural. Amb formació especí�ca i millor amb experiència.

Seguiment i agraïment

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1092/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1094/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1097/1458

Si

No

No ho sé/No contesto

Que hi hagués una ludoteca molt grossa per poguer triar. Que sigui un espai tranquil i gran 
on hi càpiga molta gent. Amb uns horaris semblants als que fa la biblioteca de la 
universitat. Que tothom que hi passi hi pugui fer la seva aportació en forma de jocs nous, 
experiències, coneixements...

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a o@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: Esporàdicament

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

J l@uvic.cat 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Agradable a la ment, als sentits i al cor.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

y 2@hotmail.com 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai obert, còmode, amb poques o quasi cap norma, amb estímuls però sense una 
direcció d'activitats forta, que la gent pogués sentir-se responsable i partícep i per a 
tothom, per exemple, amb la construcció de materials per part dels propis participants.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

e a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc central on s’hi pogues accedir fàcilment. On s’hi respectes l’espai de cadascú i fos 
un espai també d’oci per anar-hi amb els companys i companyes a passar-hi una estona de 
temps lliure

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Obert, participatiu i que fomenti la interelació

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a u@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Facultat d’Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Què tambè hi povues tenir accès gent aliena a la universitat.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

Sincerament, no m’interesa gairè. Tanmateix penso que hi ha gent a la qual els hi pot
entusiasmar. He realitzat el questionari per tal d’ajudar l’estuiant, com m’agradaria a mi
que m’ajudèssin en un futur. Sort.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS (Personal administratiu)

UHub - Servei d'atenció a la comunitat universitària

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Personalment apostaria per un servei similar al de la biblioteca, amb espais diferenciats 
segons el tipus de joc/activitat i amb una franja horària força �exible (�ns i tot disponible 
en caps de setmana pensant en estudiantat Erasmus o d'altres que viuen a Vic). 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n y@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Altres
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Autonomia

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Servei

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Comfortable

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m n@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1181/1458

Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

j s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1188/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: Em fas rumiar...i fa molt de temps que no jugo!!!!

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Professora associada

Pedagogia

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

L'espai tant important com la funció educativa: acollidor, construït amb materials 
sostenibles ,...  adient a un projecte educatiu en el camp del lleure on mitjançant el joc i les 
joguines contribueixi a l'educació integral  dels infants com a persones. Que tingui una 
funció coeducativa, comunitaria i cívica que treballi orientada al bé comú. Accessible i 
visible des del carrer, amb horaris �exibles i personal que a banda de les competències 
tècniques aporti les transversals: empatia (3), iniciativa (3) , plani�cació i organització (2), 
treball en equip i cooperació (2), i creativitat (2). 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m e@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un apartat destinat a jocs per poder portar a terme a les aules de primària.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

j d@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres: Gràcies

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1220/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: Jugo amb els meus �lls però no a jocs de taula

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai acollidor, multifuncional i dinàmic, amb diferent tipus de mobiliari (taules, cadires, 
sofà, pufs...), il·luminació natural, parquet al terra. Pensat perquè en puguin gaudir infants i 
gent adulta. 
La normativa podria ser del tipus: gaudeix i deixa gaudir, sigues responsable, deixa l'espai 
igual o millor de com l'has trobat,... 
Que contingui un ventall de material divers: llibres, contes, jocs de taula, jocs d'encaix,... 
Es podrien oferir algunes activitats dirigides o guiades pel professional.  
Horari �exible de dilluns a divendres però sobretot pensat en migdies i tardes.  
El per�l dels professionals haurien de ser persones titulades, formades en pedagogia, 
empàtiques, actives, dinàmiques, responsables,...

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n i@gmail.com

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FEC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1239/1458

Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Amb llum natural

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:
fem algunes quedades amb els amics per jugar (3 cops l'any) i de vacances amb la
família

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Personal Administració i Servei

Facultat de Ciències i Tecnologia

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Conciliació familiar

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1251/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Personal de Serveis

Facultat d'Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FCT

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Tranquil, apartat, lluminós, espaiós

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: molt poc, la veritat

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FEC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Empresa i Comunicació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FCT

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

i s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: normalment no

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: pas

FEC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

horaris establerts, però compatibles amb el treball, participació de tots els per�ls, i situat en 
lloc amè, clar i confortable

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Personal d'Administració i Serveis

Àrea de Màrqueting

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai amable i còmode, amb taules i dotat de butaques o cadires comfortables. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: Personal Administratiu

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

M'agradaria que de tant en tant es pogués fer alguna reunió relacionada amb la feina però 
fora del lloc de treball, apro�tant alguna activitat esportiva per exemple, per després fer una 
bona reunió de treball.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres: No vull donar la meva adreça electrònica.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Comunicació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

educació 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1336/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

g r@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres: No tant com m'agradaria i darrerament a jocs infantils

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1342/1458

Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai càlid i acollidor, horari de matí i tarda, dinamitzador/a amb coneixement i/o interès 
amb els jocs de taula moderns...

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a e@ub.edu

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai obert i càlid que convidi a entrar-hi i a estar-s’hi.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

p @uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1357/1458

Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i



15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1360/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1363/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FEC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Hauria de ser un lloc que estigues obert a tothom i on puguem relacionar-nos amb gent de 
l'universitat, però també de fora. Els horaris hauria de ser el mateix que fa l'universitat. El 
lloc on estigués situat ha d'estar a l'universitat. A prop del bar, encara que també podriem 
fer que hi hagués un bar dintre d'aquest espai. El lloc sobretot l'imagino amb bastants jocs 
de taula, de diferents tipus. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

i a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Altres
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1375/1458

Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1379/1458

Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1380/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai obert amb facilitat receptiva de distribució del material i a l'abast de petits i grans. 
Ordenats per categories o edats. 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

m a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Educació Infantil 

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1392/1458

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

Fetch

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Espai obert, no ubicat dins el centre de la uni. Amb esdeveniments organitzats 
Possible inscripcio al moment

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

l s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Més de 64 anys

Sexe *
Masculí
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: professor emèrit

FECHT

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un lloc cèntric, agradable, acollidor, amb una bona infraestructura

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

ll a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Deslocalitzat. Que no tingués una única ubicació sinó que es trobés la manera d'introduir el 
joc i la participació lúdica a diferents espais de la Universitat.  

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

a a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení

15/5/2019 Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-UCC

https://docs.google.com/forms/d/16877ru7gHC8ni5Dwfed3THWqzMzNkXg2yP5Ch98Lzzk/edit#responses 1420/1458

Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FCSB

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

c e@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 25 i 30 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Crec que hauria de ser un espai ple de llum i ampli. Crec que tothom podria aportar material 
i que no s'hagi de comprar tot, si no que es pugui apro�tar el que la gent doni. No em veig 
capaç d'opinar sobre aspectes normatius ni d'horaris, i la ubicació em preocupa una mica, 
perquè la universitat és cada vegada més gran i és difícil i pràcticament impossible oferir 
un espai que estigui a prop de tots els edi�cis i pugui donar servei a tothom.

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

e u@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres: PAS

FCSB

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

MATERIALS RECICLABLES, OBERTA TOT L'HORARI LABORAL PER CONCILIAR VIDA 
FAMILIAR I PROFESSIONAL SOBRETOT EN HORARI DE VACANCES ESCOLARS (NENS). 
LLOC CAMPUS MIRAMARGES. PERSONAL DOCENT CATALÀ-ANGLÈS-

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

n a@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 31 i 64 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FETCH

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Acollidor i obert

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

i s@uvic.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic-
UCC

Temps per omplir el formulari: 5 minuts aproximadament. 

Qüestionari sobre el Treball Final de Grau: "Projecte per la creació d'un Espai de joc/Ludoteca a la UVic UCC".

Em dic Aleix Blancafort Parés, sóc estudiant del Grau en Educació Social. Entre les meves motivacions s'hi ha 
trobat sempre el joc i la seva naturalesa transformadora. Per aquest motiu el meu projecte �nal vincula el joc i la 
universitat, entenent-la com una comunitat conformada per les persones que hi entrem cada dia, els vincles 
personals que es creen i la funció social que desenvolupa.

Per aquest motiu els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril de 2019 a la Univseritat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
vaig crear l'espai "La UVic-UCC JUGA". Aquest espai pretenia, per una banda, recopilar dades sobre l'experiència i 
per altra banda donar a conèixer el projecte i buscar complicitats dins la comunitat universitària.

Poso en valor el teu temps i la teva participació en aquest qüestionari i per aquest motiu les opinions i dades 
extretes seran re�ectides i representades en el meu TFG. M'encantarà comptar amb les teves respostes.

Moltes gràcies! 
Salut i joc!!!!

Per�l personal

Edat *
Entre 19 i 24 anys

Sexe *
Femení
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Imatge de l'activitat "La UVic-UCC JUGA". (Foto: Anna Cussó)

Si

No

Ho vaig veure però no hi he paticipat

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Jugar? Què és això?

Altres:

SI

No

He participat en l'activitat "La UVic-UCC JUGA". *

En quina freqüència jugues en el teu dia a dia. *

Formo part de la comunitat universitària de la UVic-UCC *
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Estudiant

Professorat

Altres:

FEC

Espai de joc/ Ludoteca a la UVic-UCC

En el Treball Final de Grau desenvolupo, a partir de fonaments teòrics, un projecte per la creació d'un espai 
de joc/Ludoteca a la universitat. La informació extreta de les següents preguntes tancades servirà com a 
estudi i diagnosis de la realitat i de les diferents necessitats sobre aquest àmbit. Les preguntes obertes 
m'ajudaran a conèixer la vostra opinió per ampliar i de�nir la proposta perquè sigui el màxim representativa.

En cas a�rmatiu, quin rol hi desenvolupes?

En cas a�rmatiu, en quina facultat?
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Creativitat

Temps lliure

Organització

Empoderament

Presa de decisió

Relacions socials

Cultura

Formació

Coneixement

Història

Estratègia

Universitat

Infància

Aprenentatge

Relax

Gaudir

Quins dels següents conceptes relaciones amb la paraula "JOC". (Escull-
ne només 3) *
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Quina importància, de l'1 al 5, atribueixes a les diferents funcions que
planteja l'espai de joc/Ludoteca dins la universitat? (1 mínima
importancia i 5 màxima importància) *

1 2 3 4 5

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i

CULTURA
UNIVERSITÀRIA.
Un espai obert a
tothom on poder
anar a compartir
estones de joc
amb tota la
comunitat
universitària. Un
espai pel gaudi
personal on crear
vincles entre
persones de totes
les facultats i amb
una especial
col•laboració amb
el programa
Erasmus. Inclou la
proposta
d’impulsar una
associació de
persones jugaires
de la comunitat
UVic-UCC.

INVESTIGACIÓ,
FORMACIÓ I
EVENTS LÚDICS.
Un espai de
referència dins i
fora de la
universitat en
matèria de joc.
L’objectiu d’aquest
eix es desenvolupa
a través de la
publicació
d’investigacions i
recerca, oferta
formativa en
aquest àmbit i
organització
d’events
universitaris amb
una mirada o
participació lúdica.

BANC DE
RECURSOS
LUDICS. Un espai (
semblant a la
biblioteca) per fer
recerca i préstec
de jocs i recursos
lúdics per a
propostes
acadèmiques.
Implica una
categorització i
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inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".

inventariat de jocs
d’acord amb
l’estructura i
organització de la
universitat per tal
de respondre a la
seva realitat.

DIÀLEG AMB LA
CIUTAT. Catalunya
en general, però
Vic en particular és
una ciutat rica en
matèria de joc ja
que compta amb
diferents iniciatives
lúdiques, aquest
espai representaria
un nou actiu per
aquesta aposta
creant canals
estables de
col•laboració.
(Alguns d’aquests
canals ja s’han
obert amb la
participació en
l’activitat “La UVic-
UCC JUGA”.
Parlem de
l’Associació
Joguines sense
Fronteres, La
botiga Joguines
Gargamel, el Club
de Joc Santa Anna
i la Companyia de
Jocs l’Anònima)

CONCILIACIÓ
UNIVERSITÀRIA-
FAMILIAR. Un
espai educatiu de
joc emmarcat dins
el decret que
regula les
ludoteques a
Catalunya
(94/2009, 19 de
Juny) en el qual
poguessin
participar infants
de 4 a 18 anys per
tal de facilitar
conciliació
familiar-
universitària
(professorat, PAS,
estudiantat) a
persones adultes
amb infants al seu
càrrec dins la
comunitat
universitària.
Aquest espai
compta amb la
complicitat del
projecte
"ULudoteca".
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Si

No

No ho sé/No contesto

Un espai obert i no controlat. Infraestructures com ja hi ha a diversos llocs de la universitat, 
sofas, taules, etc. COMODE. I amb racons 

Seguiment i agraïment

La teva opinió té un gran valor per mi, MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI!!!

Considero que, com la resta de serveis de la UVic-UCC, l'Espai de
Joc/Ludoteca hauria d'estar obert la màxima franja horària perquè les
persones de la comunitat hi poguéssin accedir quan vulguin de forma
totalment lliure? *

Des del teu punt de vista, com t'agradaria que fos aquest espai?
(Aspectes materials i infraestructurals, aspectes normatius, ubicació,
activitats, horaris, participació, personal i per�l professional...)
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Vull conèixer els resultats del qüestionari.

Vull implicar-me i formar part de la proposta participant a través d'un grup
motor/assemblea.

Vull estar informat/da de les properes activitats i de la presentació del Treball Final de
Grau.

Altres:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les 
vostres dades s’inclouen en el �txer "La UVic-Juga", el responsable del qual és l'Aleix Blancafort Parés. 
Les vostres dades són tractades amb l’única �nalitat de mantenir la comunicació pel TFG "Projecte per 
la creació d'un Espai de Joc/Ludoteca a la UVic-UCC". En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets 
d’accés, modi�cació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a aleix.blancafort@uvic.cat 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Aquest projecte està començant a caminar de la mà d'altres iniciatives
de la UVic-UCC, si tens curiositat en el seguiment de la proposta pots
aportar el teu correu electrònic a continuació i escollir el format o
formats que més s'adeqüi a la teva realitat actual.

Adreça electrònica

 Formularis
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