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les noves tecnologies com dispositius generadors de 

3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming. 
ció i gestió a Zona  

 

         



 
 

1.1.1.1. IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    
 

Mitjançant la redacció d'aquesta memòria, es té com a objectiu l'anàlisi en 

profunditat del projecte Zona

Ignasi Iglésias- Can Fabra, durant el

per donar continuïtat a l'experiència desenvolupada l'any 2018, el que s'ha decidit és 

continuar amb el mateix model de memòria que ja es va

anterior, actualitzant aquelles parts en cas que sigui necessari, així com incloure la 

part relativa a la implantació del projecte a la biblioteca Ignasi

per tal que estigui completa. L'objectiu és oferi

projecte i del seu desenvolupament que abasti des del seu inici al mes de juny de 

2018 fins al final al mes de juny de 2019.

 

Partirem d'una descripció del marc teòric en el qual s'ha fonamentat la creació 

d'aquest projecte de joc en clau social i laboratori de creació i experimentació, que 

empra el videojoc com dispositiu

comunitària. També analitzarem el paper de la biblioteca al segle XXI com a 

laboratori, així com els principis pedag

 

Finalment i per tancar aquest primer apartat relatiu al marc teòric, centrarem 

l'atenció en l'experiència concreta de Zona

 

Una segona part de la memòria anirà dedicada a l'anàlisi de l'exper

l'avaluació del procés d'implementació de Zona

biblioteques participants. Per aquest apartat es tindran en compte els objectius, la 

metodologia emprada, les limitacions del projecte i les característiques conc

de les i els usuaris de la proposta en el

 

A l'últim apartat de la memòria, farem referència a les conclusions que s'han estret 

a partir d'aquesta experiència, així com als reptes als quals s'enfronta el projecte en 

futures edicions. 

 

Tots els materials emprats en la realització d'aquesta memòria com els diaris de 

sessions o imatges, seran inclosos com a documents annexos a aquest treball.

 

         

Mitjançant la redacció d'aquesta memòria, es té com a objectiu l'anàlisi en 

profunditat del projecte Zona Gaming, desenvolupat a les biblioteques Zona Nord i 

Can Fabra, durant el període gener-juny de 2019. En aquest sentit i 

per donar continuïtat a l'experiència desenvolupada l'any 2018, el que s'ha decidit és 

continuar amb el mateix model de memòria que ja es va realitzar per a l'experiència 

anterior, actualitzant aquelles parts en cas que sigui necessari, així com incloure la 

part relativa a la implantació del projecte a la biblioteca Ignasi Iglésias

per tal que estigui completa. L'objectiu és oferir una perspectiva general del 

projecte i del seu desenvolupament que abasti des del seu inici al mes de juny de 

2018 fins al final al mes de juny de 2019. 

Partirem d'una descripció del marc teòric en el qual s'ha fonamentat la creació 

joc en clau social i laboratori de creació i experimentació, que 

empra el videojoc com dispositiu tecnosocial d'enfortiment i dinamització 

comunitària. També analitzarem el paper de la biblioteca al segle XXI com a 

laboratori, així com els principis pedagògics del model emprat. 

Finalment i per tancar aquest primer apartat relatiu al marc teòric, centrarem 

l'atenció en l'experiència concreta de Zona Gaming a les biblioteques participants.

Una segona part de la memòria anirà dedicada a l'anàlisi de l'exper

l'avaluació del procés d'implementació de Zona Gaming en cadascuna de les 

biblioteques participants. Per aquest apartat es tindran en compte els objectius, la 

metodologia emprada, les limitacions del projecte i les característiques conc

de les i els usuaris de la proposta en el període esmentat anteriorment.

A l'últim apartat de la memòria, farem referència a les conclusions que s'han estret 

experiència, així com als reptes als quals s'enfronta el projecte en 

Tots els materials emprats en la realització d'aquesta memòria com els diaris de 

sessions o imatges, seran inclosos com a documents annexos a aquest treball.
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Mitjançant la redacció d'aquesta memòria, es té com a objectiu l'anàlisi en 

a les biblioteques Zona Nord i 

En aquest sentit i 

per donar continuïtat a l'experiència desenvolupada l'any 2018, el que s'ha decidit és 

realitzar per a l'experiència 

anterior, actualitzant aquelles parts en cas que sigui necessari, així com incloure la 

Iglésias - Can Fabra, 

r una perspectiva general del 

projecte i del seu desenvolupament que abasti des del seu inici al mes de juny de 

Partirem d'una descripció del marc teòric en el qual s'ha fonamentat la creació 

joc en clau social i laboratori de creació i experimentació, que 

d'enfortiment i dinamització 

comunitària. També analitzarem el paper de la biblioteca al segle XXI com a 

Finalment i per tancar aquest primer apartat relatiu al marc teòric, centrarem 

a les biblioteques participants. 

Una segona part de la memòria anirà dedicada a l'anàlisi de l'experiència, a partir de 

en cadascuna de les 

biblioteques participants. Per aquest apartat es tindran en compte els objectius, la 

metodologia emprada, les limitacions del projecte i les característiques concretes 

esmentat anteriorment. 

A l'últim apartat de la memòria, farem referència a les conclusions que s'han estret 

experiència, així com als reptes als quals s'enfronta el projecte en 

Tots els materials emprats en la realització d'aquesta memòria com els diaris de 

sessions o imatges, seran inclosos com a documents annexos a aquest treball. 



2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.
 

És un fet constatat que tant els 

i la comunicació (endavant TICs), han ampliat els seus àmbits d'ús en els últims 15 

anys, fins a cobrir pràcticament tots els aspectes de la quotidianitat.

 

Aquesta extensió produeix una sèrie de tension

l'aparició de desigualtats en l'àmbit socioeconòmic, que han sigut definides com a 

escletxes digitals1. Aquestes evidencien diferències clares en aspectes com l'accés a 

Internet i a les TICs per part de diferents comunitats (pr

l'ús que es fa de les mateixes (segona escletxa digital), les diferències en l'accés a 

internet i les TICs i l'ús que es fa, entre dones i homes (escletxa digital de gènere), 

les diferències entre territoris rurals i urbans (esc

l'edat de les persones que es connecten o accedeixen a les mateixes (escletxa digital 

generacional). 

 

L'ús massiu de les TIC, especialment en la infància i en l'adolescència, que s'ha 

incrementat notablement a partir de l'any 2016 (com podem observar a la gràfica 1), 

implica a més una sèrie de riscos en l'àmbit de la seguretat digital. Aquesta etapa és 

especialment sensible perquè les i els joves comencen a disposar de dispositius 

propis, no hi ha un pensament crític desenvolupat i aquestes conductes escapen a la 

supervisió i la comprensió dels adults. El risc augmenta especialment en el 

col·lectiu de dones a sofrir persones amb identitats no heteronormatives, que són 

les més proclius a sofrir ciberassetjament, assetjament o incórrer en pràctiques de 

risc com el sexting. 
 

 

                                               
1 De l'anglès digital divide, terme encunyat als EUA durant el mandat del president Clinton, per 
diferenciar a les persones que hi estaven connectades de les que no.
2 Proporció de joves de 15 a 24 anys amb accés a Internet en 2017. Font ITU (
Telecommunication Union). 

 

2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.2. Marc teòric del projecte Zona Gaming.2. Marc teòric del projecte Zona Gaming. 

És un fet constatat que tant els videojocs com les noves tecnologies de la informació 

i la comunicació (endavant TICs), han ampliat els seus àmbits d'ús en els últims 15 

anys, fins a cobrir pràcticament tots els aspectes de la quotidianitat.

Aquesta extensió produeix una sèrie de tensions i comporta al mateix temps 

l'aparició de desigualtats en l'àmbit socioeconòmic, que han sigut definides com a 

. Aquestes evidencien diferències clares en aspectes com l'accés a 

Internet i a les TICs per part de diferents comunitats (primera escletxa digital), en 

l'ús que es fa de les mateixes (segona escletxa digital), les diferències en l'accés a 

internet i les TICs i l'ús que es fa, entre dones i homes (escletxa digital de gènere), 

les diferències entre territoris rurals i urbans (escletxa digital territorial) o, segons 

l'edat de les persones que es connecten o accedeixen a les mateixes (escletxa digital 

L'ús massiu de les TIC, especialment en la infància i en l'adolescència, que s'ha 

incrementat notablement a partir de l'any 2016 (com podem observar a la gràfica 1), 

implica a més una sèrie de riscos en l'àmbit de la seguretat digital. Aquesta etapa és 

ecialment sensible perquè les i els joves comencen a disposar de dispositius 

propis, no hi ha un pensament crític desenvolupat i aquestes conductes escapen a la 

supervisió i la comprensió dels adults. El risc augmenta especialment en el 

a sofrir persones amb identitats no heteronormatives, que són 

les més proclius a sofrir ciberassetjament, assetjament o incórrer en pràctiques de 

Gràfica 1

        
, terme encunyat als EUA durant el mandat del president Clinton, per 

diferenciar a les persones que hi estaven connectades de les que no. 
Proporció de joves de 15 a 24 anys amb accés a Internet en 2017. Font ITU (
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videojocs com les noves tecnologies de la informació 

i la comunicació (endavant TICs), han ampliat els seus àmbits d'ús en els últims 15 

anys, fins a cobrir pràcticament tots els aspectes de la quotidianitat. 

s i comporta al mateix temps 

l'aparició de desigualtats en l'àmbit socioeconòmic, que han sigut definides com a 

. Aquestes evidencien diferències clares en aspectes com l'accés a 

imera escletxa digital), en 

l'ús que es fa de les mateixes (segona escletxa digital), les diferències en l'accés a 

internet i les TICs i l'ús que es fa, entre dones i homes (escletxa digital de gènere), 

letxa digital territorial) o, segons 

l'edat de les persones que es connecten o accedeixen a les mateixes (escletxa digital 

L'ús massiu de les TIC, especialment en la infància i en l'adolescència, que s'ha 

incrementat notablement a partir de l'any 2016 (com podem observar a la gràfica 1), 

implica a més una sèrie de riscos en l'àmbit de la seguretat digital. Aquesta etapa és 

ecialment sensible perquè les i els joves comencen a disposar de dispositius 

propis, no hi ha un pensament crític desenvolupat i aquestes conductes escapen a la 

supervisió i la comprensió dels adults. El risc augmenta especialment en el 

a sofrir persones amb identitats no heteronormatives, que són 

les més proclius a sofrir ciberassetjament, assetjament o incórrer en pràctiques de 

Gràfica 12 

, terme encunyat als EUA durant el mandat del president Clinton, per 

Proporció de joves de 15 a 24 anys amb accés a Internet en 2017. Font ITU (International 



Enfront d'aquests reptes que planteja la globalització econòmica i 

per part dels estats i les diferents administracions, ha sigut per una banda a escala 

estructural tractar de pal·liar la manca de dotacions tecnològiques en l'àmbit públic 

(biblioteques, centres educatius, centres culturals, etc.), de 

limitada, les persones d'una determinada comunitat pogueren accedir a aquests 

recursos. Per altra, s'han fet nombrosos esforços per promoure una alfabetització 

digital entre la població, sent el focus principal d’atenció la població més 

pesar de tots els esforços, aquesta promoció de l'alfabetització digital ha tingut les 

seves limitacions i avui dia continua plantejant nombrosos reptes en els àmbits 

educatiu, social, econòmic, professional, polític i públic.

 

Tal com comentem encara que les inversions de recursos i els esforços han sigut 

notables, a partir de la nostra anàlisi detectem una sèrie de carències. Hi ha una 

manca de formació i recursos formatius tant per al professorat com per les famílies, 

que són els que han de fer f

Continuen existint marcades diferències entre els recursos disponibles entre els 

àmbits rurals i urbans. Existeix una manca de formació i informació al respecte 

constantment actualitzada, donat que el

molt elevat, així com programes específics orientats estandarditzats a resoldre 

aquests problemes. Finalment, l'alfabetització digital que es promou als centres 

educatius i des de diverses institucions manca de ca

nombroses ocasions es confon deprendre robòtica, les funcionalitats del repositori 

l'office o l'ús de determinat programari o dispositius amb estar oferint una 

alfabetització digital. 

 

Per tant des del nostre punt de vista i co

generar propostes que donen lloc a una alfabetització digital crítica i inclusiva, que 

"generi subjectes autònoms, capaç de transformar i construir nous models de 

societat més igualitaris i lliures" (Cabañes y 

Gutierrez Martín (1997), es planteja la necessitat de formar a les i els joves en 

habilitats com la crítica a la informació, la negociació, l'apropiació tecnològica, el 

joc, la navegació transmediàtica, la simulació, la inte

representació, el pensament distribuït, la visualització o la multitasca. Emmarcant 

d'aquesta manera l'alfabetització digital crítica i inclusiva en el context d'una 

alfabetització múltiple, que capaciti la persona per col·labora

millora del seu entorn, de l'espai i el ciberespai.

 

 

Enfront d'aquests reptes que planteja la globalització econòmica i digital, la resposta 

per part dels estats i les diferents administracions, ha sigut per una banda a escala 

estructural tractar de pal·liar la manca de dotacions tecnològiques en l'àmbit públic 

(biblioteques, centres educatius, centres culturals, etc.), de manera que, encara 

limitada, les persones d'una determinada comunitat pogueren accedir a aquests 

recursos. Per altra, s'han fet nombrosos esforços per promoure una alfabetització 

digital entre la població, sent el focus principal d’atenció la població més 

pesar de tots els esforços, aquesta promoció de l'alfabetització digital ha tingut les 

seves limitacions i avui dia continua plantejant nombrosos reptes en els àmbits 

educatiu, social, econòmic, professional, polític i públic. 

ara que les inversions de recursos i els esforços han sigut 

notables, a partir de la nostra anàlisi detectem una sèrie de carències. Hi ha una 

manca de formació i recursos formatius tant per al professorat com per les famílies, 

que són els que han de fer front a aquests reptes i corregir les conductes de risc. 

Continuen existint marcades diferències entre els recursos disponibles entre els 

àmbits rurals i urbans. Existeix una manca de formació i informació al respecte 

constantment actualitzada, donat que el ritme al qual evoluciona la tecnologia és 

molt elevat, així com programes específics orientats estandarditzats a resoldre 

aquests problemes. Finalment, l'alfabetització digital que es promou als centres 

educatius i des de diverses institucions manca de caràcter crític i inclusiu. En 

nombroses ocasions es confon deprendre robòtica, les funcionalitats del repositori 

l'office o l'ús de determinat programari o dispositius amb estar oferint una 

Per tant des del nostre punt de vista i com a fil conductor del projecte, és fonamental 

generar propostes que donen lloc a una alfabetització digital crítica i inclusiva, que 

"generi subjectes autònoms, capaç de transformar i construir nous models de 

societat més igualitaris i lliures" (Cabañes y Rubio, 2013). Tal com assenyala 

), es planteja la necessitat de formar a les i els joves en 

habilitats com la crítica a la informació, la negociació, l'apropiació tecnològica, el 

joc, la navegació transmediàtica, la simulació, la intel·ligència col·lectiva, la 

representació, el pensament distribuït, la visualització o la multitasca. Emmarcant 

d'aquesta manera l'alfabetització digital crítica i inclusiva en el context d'una 

alfabetització múltiple, que capaciti la persona per col·laborar amb les altres en la 

millora del seu entorn, de l'espai i el ciberespai. 
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manera que, encara 

limitada, les persones d'una determinada comunitat pogueren accedir a aquests 

recursos. Per altra, s'han fet nombrosos esforços per promoure una alfabetització 

digital entre la població, sent el focus principal d’atenció la població més jove. A 

pesar de tots els esforços, aquesta promoció de l'alfabetització digital ha tingut les 

seves limitacions i avui dia continua plantejant nombrosos reptes en els àmbits 

ara que les inversions de recursos i els esforços han sigut 

notables, a partir de la nostra anàlisi detectem una sèrie de carències. Hi ha una 

manca de formació i recursos formatius tant per al professorat com per les famílies, 

ront a aquests reptes i corregir les conductes de risc. 

Continuen existint marcades diferències entre els recursos disponibles entre els 

àmbits rurals i urbans. Existeix una manca de formació i informació al respecte 

ritme al qual evoluciona la tecnologia és 

molt elevat, així com programes específics orientats estandarditzats a resoldre 

aquests problemes. Finalment, l'alfabetització digital que es promou als centres 

ràcter crític i inclusiu. En 

nombroses ocasions es confon deprendre robòtica, les funcionalitats del repositori 

l'office o l'ús de determinat programari o dispositius amb estar oferint una 

m a fil conductor del projecte, és fonamental 

generar propostes que donen lloc a una alfabetització digital crítica i inclusiva, que 

"generi subjectes autònoms, capaç de transformar i construir nous models de 

Rubio, 2013). Tal com assenyala 

), es planteja la necessitat de formar a les i els joves en 

habilitats com la crítica a la informació, la negociació, l'apropiació tecnològica, el 

l·ligència col·lectiva, la 

representació, el pensament distribuït, la visualització o la multitasca. Emmarcant 

d'aquesta manera l'alfabetització digital crítica i inclusiva en el context d'una 

r amb les altres en la 



És a partir de totes aquestes premisses que plantegem Zona Gaming com un 

projecte que va més enllà del joc jove i social, com a més un espai en el qual generar 

processos d'aprenentatge mitjançant l'ús dels videojocs i les noves tecnologies.

 
 
2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 

processos de socialització, participació i aprenentatge.processos de socialització, participació i aprenentatge.processos de socialització, participació i aprenentatge.processos de socialització, participació i aprenentatge.

    

El joc, entès en el sentit més ampli de la paraula, abasta des 

del llenguatge descrits per Wittgenstein (1988), passant pels jocs lògics o els 

videojocs i constitueix el paradigma de l'activitat simbòlica (entenent el símbol com 

la dotació humana de sentit), obrint l'espai transicional que fa

mateixa del coneixement. 

 

La idea del joc com a espai clau per a la producció simbòlica ha estat defensat per 

diversos autors i investigadors al llarg de la història. De manera que, si Peirce 

afirmava que el joc està en la base del 

els aspectes més vitals de l'ésser humà (en Barrena, 2007), Gadamer (1993

un pas més enllà en el capítol de 

ser el "fil conductor de l'explicació ontològic

definitivament el joc com una de les primeres activitats simbòliques de l'ésser 

humà. 

 

Des d'aquesta perspectiva, la idea de l'home com a animal simbòlic és defensada 

per Cassirer (1997) i Nietzsche (1998), entre altres

Ludens definit per Huizinga (2003
simbòlic i el joc és el procés per excel·lència de generació del pensament simbòlic, 

llavors l'home és Homo Ludens
 

El joc se'ns presenta llavors com a part constituent del nostre ésser, com a eina 

indispensable per a l'aprenentatge i com a part integrant de la nostra cultura, estant 

present des de l'inici d'aquesta, acompanyant

constant, de manera que, en paraules de Huizi

rerefons de tots els fenòmens culturals, cristal·litzant

la vida jurídica i en les formes de vida estatal.

 

És en aquest sentit en el qual els videojocs, com a 

contemporaneïtat, s'han convertit en una eina molt poderosa que influeix en la 

nostra visió de la realitat i en la conformació d'opinions.

 

És a partir de totes aquestes premisses que plantegem Zona Gaming com un 

projecte que va més enllà del joc jove i social, com a més un espai en el qual generar 

atge mitjançant l'ús dels videojocs i les noves tecnologies.

2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 

processos de socialització, participació i aprenentatge.processos de socialització, participació i aprenentatge.processos de socialització, participació i aprenentatge.processos de socialització, participació i aprenentatge.    

El joc, entès en el sentit més ampli de la paraula, abasta des del joc infantil als jocs 

del llenguatge descrits per Wittgenstein (1988), passant pels jocs lògics o els 

videojocs i constitueix el paradigma de l'activitat simbòlica (entenent el símbol com 

la dotació humana de sentit), obrint l'espai transicional que fa possible l'experiència 

 

La idea del joc com a espai clau per a la producció simbòlica ha estat defensat per 

diversos autors i investigadors al llarg de la història. De manera que, si Peirce 

afirmava que el joc està en la base del coneixement jugant un paper determinant en 

e l'ésser humà (en Barrena, 2007), Gadamer (1993

un pas més enllà en el capítol de Verdad y Método, atorgant-li al joc la qualitat de 
ser el "fil conductor de l'explicació ontològica". Però seria Huizinga qui situaria 

definitivament el joc com una de les primeres activitats simbòliques de l'ésser 

Des d'aquesta perspectiva, la idea de l'home com a animal simbòlic és defensada 

per Cassirer (1997) i Nietzsche (1998), entre altres, és similar a la teoria de l'

definit per Huizinga (2003) en la seva obra homònima, ja que si l'home és 

simbòlic i el joc és el procés per excel·lència de generació del pensament simbòlic, 

Homo Ludens (home que juga).  

se'ns presenta llavors com a part constituent del nostre ésser, com a eina 

indispensable per a l'aprenentatge i com a part integrant de la nostra cultura, estant 

present des de l'inici d'aquesta, acompanyant-la en una sort de retroalimentació 

manera que, en paraules de Huizinga (2003), el lúdic conforma el 

rerefons de tots els fenòmens culturals, cristal·litzant-se en el saber, la poesia, en 

la vida jurídica i en les formes de vida estatal. 

És en aquest sentit en el qual els videojocs, com a forma de joc predilecta de la 

contemporaneïtat, s'han convertit en una eina molt poderosa que influeix en la 

nostra visió de la realitat i en la conformació d'opinions. 
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És a partir de totes aquestes premisses que plantegem Zona Gaming com un 

projecte que va més enllà del joc jove i social, com a més un espai en el qual generar 

atge mitjançant l'ús dels videojocs i les noves tecnologies. 

2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 2.1 Els videojocs i les noves tecnologies com dispositius generadors de 

del joc infantil als jocs 

del llenguatge descrits per Wittgenstein (1988), passant pels jocs lògics o els 

videojocs i constitueix el paradigma de l'activitat simbòlica (entenent el símbol com 

possible l'experiència 

La idea del joc com a espai clau per a la producció simbòlica ha estat defensat per 

diversos autors i investigadors al llarg de la història. De manera que, si Peirce 

coneixement jugant un paper determinant en 

e l'ésser humà (en Barrena, 2007), Gadamer (1993) anava 

li al joc la qualitat de 

a". Però seria Huizinga qui situaria 

definitivament el joc com una de les primeres activitats simbòliques de l'ésser 

Des d'aquesta perspectiva, la idea de l'home com a animal simbòlic és defensada 

, és similar a la teoria de l'Homo 
) en la seva obra homònima, ja que si l'home és 

simbòlic i el joc és el procés per excel·lència de generació del pensament simbòlic, 

se'ns presenta llavors com a part constituent del nostre ésser, com a eina 

indispensable per a l'aprenentatge i com a part integrant de la nostra cultura, estant 

la en una sort de retroalimentació 

), el lúdic conforma el 

se en el saber, la poesia, en 

forma de joc predilecta de la 

contemporaneïtat, s'han convertit en una eina molt poderosa que influeix en la 



 

En paraules d'Estalló (1995) [Els videojocs] constitueixen instruments mitjançant els 

quals el nen [o la nena] comprèn el mig cultural que l'envolta. Representen 

fidelment simbolismes socials i construccions culturals del nostre entorn, la qual 

cosa ha de permetre'ns controlar els seus continguts i alhora, les seves possibilitats 

com a transmissors de valors. Terry Toles afirma que el joc i les activitats 

d'entreteniment configuren una subtil expressió de les maneres de percebre la 

realitat que una cultura determinada posseeix.

 

El component interactiu i lúdic dels videojocs, al costat del s

potencien l'associacionisme i les dinàmiques de grup. El joc pot anar més enllà de la 

condició social, econòmica i de gènere unint a nenes i nens de diferents 

procedències en un entorn de joc compartit.

 

Però podem anar un pas més enll

només dels seus dissenyadors, sinó també dels seus jugadors, el videojoc és produït 

col·lectivament. (Wirman (2009), Kücklick (2005), Dovey i Kennedy (2006) o Frasca 

(2009). 

 

Encara que el dissenyador pot

del seu sentit d'ús i a través de la possibilitat concedida per la interactivitat de deixar 

la seva marca, introduir informació, variar el ritme de l'acció i traçar diferents rutes 

narratives) qui decideix com utilitzar un videojoc de manera que col·labora 

directament amb el dissenyador, manipulant i ordenant els mons ficticis. En el 

videojoc, per tant, sempre som els protagonistes de l'acció simbòlica 

independentment del contingut en si o del nostre 

Aranda i Martínez, 2011). Aquesta participació en el videojoc que la interactivitat 

suposa -atorgant al jugador el control del qual esdevé en la pantalla

una transformació en les relacions dels usuaris amb el seu 

"comprendre les lògiques i possibilitats d'acció inherents a la interactivitat ens posa 

en el camí de comprendre i participar dels canvis culturals que s'agencien a partir 

de la tecnologia i ens prepara per a participar en maneres de s

penes estan en gestació." (Cabra Ayala, 2010).

 

La interacció col·laborativa de les i els usuaris apareix en el videojoc com una forma 

especial d'interactivitat. Aquesta col·laboració pot ser definida com un procés de 

participació en comunitats de coneixement de manera que el sentit que emergeix del 

coneixement és una construcció social en l'acció, compartida en un mateix lloc 

d'experiència: el videojoc. 

 

En paraules d'Estalló (1995) [Els videojocs] constitueixen instruments mitjançant els 

quals el nen [o la nena] comprèn el mig cultural que l'envolta. Representen 

fidelment simbolismes socials i construccions culturals del nostre entorn, la qual 

cosa ha de permetre'ns controlar els seus continguts i alhora, les seves possibilitats 

smissors de valors. Terry Toles afirma que el joc i les activitats 

d'entreteniment configuren una subtil expressió de les maneres de percebre la 

realitat que una cultura determinada posseeix. 

El component interactiu i lúdic dels videojocs, al costat del seu component social, 

potencien l'associacionisme i les dinàmiques de grup. El joc pot anar més enllà de la 

condició social, econòmica i de gènere unint a nenes i nens de diferents 

procedències en un entorn de joc compartit. 

Però podem anar un pas més enllà. Podem afirmar que l'autoria dels videojocs no és 

només dels seus dissenyadors, sinó també dels seus jugadors, el videojoc és produït 

col·lectivament. (Wirman (2009), Kücklick (2005), Dovey i Kennedy (2006) o Frasca 

Encara que el dissenyador pot suggerir una sèrie de regles, és el jugador (a partir 

del seu sentit d'ús i a través de la possibilitat concedida per la interactivitat de deixar 

la seva marca, introduir informació, variar el ritme de l'acció i traçar diferents rutes 

deix com utilitzar un videojoc de manera que col·labora 

directament amb el dissenyador, manipulant i ordenant els mons ficticis. En el 

videojoc, per tant, sempre som els protagonistes de l'acció simbòlica 

independentment del contingut en si o del nostre paper en ell. (Sánchez

). Aquesta participació en el videojoc que la interactivitat 

atorgant al jugador el control del qual esdevé en la pantalla

una transformació en les relacions dels usuaris amb el seu entorn de manera que 

"comprendre les lògiques i possibilitats d'acció inherents a la interactivitat ens posa 

en el camí de comprendre i participar dels canvis culturals que s'agencien a partir 

de la tecnologia i ens prepara per a participar en maneres de ser i conèixer que a 

penes estan en gestació." (Cabra Ayala, 2010). 

La interacció col·laborativa de les i els usuaris apareix en el videojoc com una forma 

especial d'interactivitat. Aquesta col·laboració pot ser definida com un procés de 

munitats de coneixement de manera que el sentit que emergeix del 

coneixement és una construcció social en l'acció, compartida en un mateix lloc 
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En paraules d'Estalló (1995) [Els videojocs] constitueixen instruments mitjançant els 

quals el nen [o la nena] comprèn el mig cultural que l'envolta. Representen 

fidelment simbolismes socials i construccions culturals del nostre entorn, la qual 

cosa ha de permetre'ns controlar els seus continguts i alhora, les seves possibilitats 

smissors de valors. Terry Toles afirma que el joc i les activitats 

d'entreteniment configuren una subtil expressió de les maneres de percebre la 

eu component social, 

potencien l'associacionisme i les dinàmiques de grup. El joc pot anar més enllà de la 

condició social, econòmica i de gènere unint a nenes i nens de diferents 

à. Podem afirmar que l'autoria dels videojocs no és 

només dels seus dissenyadors, sinó també dels seus jugadors, el videojoc és produït 

col·lectivament. (Wirman (2009), Kücklick (2005), Dovey i Kennedy (2006) o Frasca 

suggerir una sèrie de regles, és el jugador (a partir 

del seu sentit d'ús i a través de la possibilitat concedida per la interactivitat de deixar 

la seva marca, introduir informació, variar el ritme de l'acció i traçar diferents rutes 

deix com utilitzar un videojoc de manera que col·labora 

directament amb el dissenyador, manipulant i ordenant els mons ficticis. En el 

videojoc, per tant, sempre som els protagonistes de l'acció simbòlica 

per en ell. (Sánchez–Navarro, 

). Aquesta participació en el videojoc que la interactivitat 

atorgant al jugador el control del qual esdevé en la pantalla- pot suposar 

entorn de manera que 

"comprendre les lògiques i possibilitats d'acció inherents a la interactivitat ens posa 

en el camí de comprendre i participar dels canvis culturals que s'agencien a partir 

er i conèixer que a 

La interacció col·laborativa de les i els usuaris apareix en el videojoc com una forma 

especial d'interactivitat. Aquesta col·laboració pot ser definida com un procés de 

munitats de coneixement de manera que el sentit que emergeix del 

coneixement és una construcció social en l'acció, compartida en un mateix lloc 



 

La connectivitat i interactivitat consubstancials als videojocs converteixen aquest

un exemple de la tecnologia col·laborativa que definia Roschelle (1992) respecte a la 

construcció de maneres comunes de veure, actuar i conèixer.

 

Els videojocs multiusuari, caracteritzats per la "remescla de la informació, la 

participació col·lectiva i l'actualització contínua en temps real" (

Zalazar, 2008) podrien suposar l'eina a través de la qual construir pràctiques 

comunes permetent als individus comprometre's conjuntament en la producció 

activa d'un coneixement compartit (Waldeg

de sistema nerviós compartit i cognició distribuïda de ple accés i usabilitat" (Neri i 

Fernández Zalazar, 2008) que suposaria una societat del coneixement construïda 

col·lectivament. 

 

Totes aquestes característique

transformació de la nostra interfície tecnològic

eina que influeix en la nostra visió de la realitat i en la conformació d'opinions, 

agenciant noves formes de coneixement 

estructuren i doten d'un nou sentit a la vida individual i col·lectiva. És en aquest 

sentit en el qual podem considerar els videojocs com a espais de reconfiguració de 

l'univers simbòlic, i per tant, com a llocs q

transformació dels cursos i els fluxos de sentit i significació social" (Cabra Ayala, 

2010). 
 

2.2 La biblioteca com a laboratori2.2 La biblioteca com a laboratori2.2 La biblioteca com a laboratori2.2 La biblioteca com a laboratori

    

“En el vell mon es pensava que en una reunió la persona més intel·ligent era la que 
parlava, ara es pensa que en una sala plena de gent, la persona més intel·ligent és 
la sala”3.  
 
D'aquesta frase citada en el context d'unes jordanes que giraven al voltant del 

concepte de biblioteca com a laboratori i plataforma, subjau la idea de la nece

dels avantatges que s’obtenen l’establir nombrosos vincles i connexions. En aquest 

sentit evidència el potencial creatiu, enriquidor i generador, que surt a partir de la 

connexió de persones, comunitats, idees, opinions, projectes i la creació de 

Per tant la importància de vincular la informació i socialitzar

transformació social, cultural i econòmica de les comunitats. 

                                               
3 Frase dita per David Weinberger, en el marc de les jornades "Las bibliotecas como laboratorios 
ciudadanos: la biblioteca como plataforma",

 

La connectivitat i interactivitat consubstancials als videojocs converteixen aquest

un exemple de la tecnologia col·laborativa que definia Roschelle (1992) respecte a la 

construcció de maneres comunes de veure, actuar i conèixer. 

Els videojocs multiusuari, caracteritzats per la "remescla de la informació, la 

i l'actualització contínua en temps real" (Neri i 

Zalazar, 2008) podrien suposar l'eina a través de la qual construir pràctiques 

comunes permetent als individus comprometre's conjuntament en la producció 

activa d'un coneixement compartit (Waldegg, 2002). El que "que enllaça amb la idea 

de sistema nerviós compartit i cognició distribuïda de ple accés i usabilitat" (Neri i 

Fernández Zalazar, 2008) que suposaria una societat del coneixement construïda 

Totes aquestes característiques intrínseques al videojoc impliquen una profunda 

transformació de la nostra interfície tecnològic-sensorial, conformant una poderosa 

eina que influeix en la nostra visió de la realitat i en la conformació d'opinions, 

agenciant noves formes de coneixement i amb elles noves pràctiques culturals que 

estructuren i doten d'un nou sentit a la vida individual i col·lectiva. És en aquest 

sentit en el qual podem considerar els videojocs com a espais de reconfiguració de 

l'univers simbòlic, i per tant, com a llocs que permeten la "participació en la 

transformació dels cursos i els fluxos de sentit i significació social" (Cabra Ayala, 

2.2 La biblioteca com a laboratori2.2 La biblioteca com a laboratori2.2 La biblioteca com a laboratori2.2 La biblioteca com a laboratori    

“En el vell mon es pensava que en una reunió la persona més intel·ligent era la que 
parlava, ara es pensa que en una sala plena de gent, la persona més intel·ligent és 

D'aquesta frase citada en el context d'unes jordanes que giraven al voltant del 

concepte de biblioteca com a laboratori i plataforma, subjau la idea de la nece

dels avantatges que s’obtenen l’establir nombrosos vincles i connexions. En aquest 

sentit evidència el potencial creatiu, enriquidor i generador, que surt a partir de la 

connexió de persones, comunitats, idees, opinions, projectes i la creació de 

Per tant la importància de vincular la informació i socialitzar-la, per potenciar la 

transformació social, cultural i econòmica de les comunitats.  

        
Frase dita per David Weinberger, en el marc de les jornades "Las bibliotecas como laboratorios 

ciudadanos: la biblioteca como plataforma", en Medialab Prado Madrid, novembre 2018.
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La connectivitat i interactivitat consubstancials als videojocs converteixen aquests en 

un exemple de la tecnologia col·laborativa que definia Roschelle (1992) respecte a la 

Els videojocs multiusuari, caracteritzats per la "remescla de la informació, la 

Neri i Fernández 

Zalazar, 2008) podrien suposar l'eina a través de la qual construir pràctiques 

comunes permetent als individus comprometre's conjuntament en la producció 

g, 2002). El que "que enllaça amb la idea 

de sistema nerviós compartit i cognició distribuïda de ple accés i usabilitat" (Neri i 

Fernández Zalazar, 2008) que suposaria una societat del coneixement construïda 

s intrínseques al videojoc impliquen una profunda 

sensorial, conformant una poderosa 

eina que influeix en la nostra visió de la realitat i en la conformació d'opinions, 

i amb elles noves pràctiques culturals que 

estructuren i doten d'un nou sentit a la vida individual i col·lectiva. És en aquest 

sentit en el qual podem considerar els videojocs com a espais de reconfiguració de 

ue permeten la "participació en la 

transformació dels cursos i els fluxos de sentit i significació social" (Cabra Ayala, 

“En el vell mon es pensava que en una reunió la persona més intel·ligent era la que 
parlava, ara es pensa que en una sala plena de gent, la persona més intel·ligent és 

D'aquesta frase citada en el context d'unes jordanes que giraven al voltant del 

concepte de biblioteca com a laboratori i plataforma, subjau la idea de la necessitat i 

dels avantatges que s’obtenen l’establir nombrosos vincles i connexions. En aquest 

sentit evidència el potencial creatiu, enriquidor i generador, que surt a partir de la 

connexió de persones, comunitats, idees, opinions, projectes i la creació de xarxes. 

la, per potenciar la 

Frase dita per David Weinberger, en el marc de les jornades "Las bibliotecas como laboratorios 
en Medialab Prado Madrid, novembre 2018. 



 

Si traslladem aquestes reflexions a l'àmbit de les biblioteques, ens fa entendre

més enllà de la seva funció social clàssica en la transmissió i difusió de 

coneixement, ara és pensada a més, com a laboratori ciutadà de participació, 

experimentació i producció de coneixement. Un espai on es genera innovació social a 

través de la connexió, l'experime

relació, producció i distribució del coneixement dintre del marc de la cultura lliure i 

compartida. 

 

La biblioteca també és un equipament cultural de proximitat, un espai on potenciar 

la socialització, treballant conjuntament amb la comunitat pròxima, contribuint a 

generar i reforçar el seu teixit social. És per tant un indret on es conjuga la creació 

de coneixement quant a la seva vessant de laboratori i la socialització, proposant un 

model de biblioteca orientada a tindre un paper actiu en els processos de 

transformació social com a motor d'una ciutadania participativa, crítica i formada, 

compromesa amb el debat de la vida pública.

 

El projecte Zona Gaming desenvolupat durant 2018 i 2019 a les biblioteques

Nord i Ignasi Iglésias – Can Fabra,

d'entendre aquests espais com a llocs de creació de comunitat, així com de 

transmissió i difusió del coneixement. Per altra banda també es fa conscient que al 

segle XXI, s'enfronten al repte de la cada vegada major interacció de les i els usuaris 

amb els entorns digitals i tecnològics. Uns entorns en els quals les persones 

busquen tenir cada vegada un major protagonisme passant de ser sols 

consumidores de les noves tecn

empoderar-se com creadores de coneixements, usos i noves pràctiques de 

producció.  

 

Lluny d'abraçar amb optimisme aquesta irrupció de la tecnologia a tots els àmbits 

de la quotidianitat, entenem que 

necessitats a les quals cal fer front per poder arribar a desenvolupar aquesta 

apropiació i posicionament respecte a la tecnologia. Així com oferir solucions a tots 

els problemes derivats d'aquesta interacció

d'escletxes digitals i fer front a les necessitats de les i els usuaris.

 

El projecte busca proposar les biblioteques com nous espais que donen lloc a 

processos pedagògics d'alfabetització digital crítica amb una metodol

basada en l'experimentació, l'horitzontalitat i el disseny comunitari. D'aquesta forma 

busca dotar a les persones de coneixements que els proporcionen control sobre les 

 

Si traslladem aquestes reflexions a l'àmbit de les biblioteques, ens fa entendre

la seva funció social clàssica en la transmissió i difusió de 

coneixement, ara és pensada a més, com a laboratori ciutadà de participació, 

experimentació i producció de coneixement. Un espai on es genera innovació social a 

través de la connexió, l'experimentació i l'exploració de nous models de creació, 

relació, producció i distribució del coneixement dintre del marc de la cultura lliure i 

La biblioteca també és un equipament cultural de proximitat, un espai on potenciar 

llant conjuntament amb la comunitat pròxima, contribuint a 

generar i reforçar el seu teixit social. És per tant un indret on es conjuga la creació 

de coneixement quant a la seva vessant de laboratori i la socialització, proposant un 

entada a tindre un paper actiu en els processos de 

transformació social com a motor d'una ciutadania participativa, crítica i formada, 

compromesa amb el debat de la vida pública.  

Gaming desenvolupat durant 2018 i 2019 a les biblioteques

Can Fabra, parteix a més de les consideracions comentades, 

d'entendre aquests espais com a llocs de creació de comunitat, així com de 

transmissió i difusió del coneixement. Per altra banda també es fa conscient que al 

I, s'enfronten al repte de la cada vegada major interacció de les i els usuaris 

amb els entorns digitals i tecnològics. Uns entorns en els quals les persones 

busquen tenir cada vegada un major protagonisme passant de ser sols 

consumidores de les noves tecnologies i els productes de la indústria digital, per 

se com creadores de coneixements, usos i noves pràctiques de 

Lluny d'abraçar amb optimisme aquesta irrupció de la tecnologia a tots els àmbits 

de la quotidianitat, entenem que aquesta extensió planteja una sèrie de reptes i 

necessitats a les quals cal fer front per poder arribar a desenvolupar aquesta 

apropiació i posicionament respecte a la tecnologia. Així com oferir solucions a tots 

els problemes derivats d'aquesta interacció creixent i que és coneixem pel nom 

d'escletxes digitals i fer front a les necessitats de les i els usuaris. 

El projecte busca proposar les biblioteques com nous espais que donen lloc a 

processos pedagògics d'alfabetització digital crítica amb una metodol

basada en l'experimentació, l'horitzontalitat i el disseny comunitari. D'aquesta forma 

busca dotar a les persones de coneixements que els proporcionen control sobre les 
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Si traslladem aquestes reflexions a l'àmbit de les biblioteques, ens fa entendre-les 

la seva funció social clàssica en la transmissió i difusió de 

coneixement, ara és pensada a més, com a laboratori ciutadà de participació, 

experimentació i producció de coneixement. Un espai on es genera innovació social a 

ntació i l'exploració de nous models de creació, 

relació, producció i distribució del coneixement dintre del marc de la cultura lliure i 

La biblioteca també és un equipament cultural de proximitat, un espai on potenciar 

llant conjuntament amb la comunitat pròxima, contribuint a 

generar i reforçar el seu teixit social. És per tant un indret on es conjuga la creació 

de coneixement quant a la seva vessant de laboratori i la socialització, proposant un 

entada a tindre un paper actiu en els processos de 

transformació social com a motor d'una ciutadania participativa, crítica i formada, 

Gaming desenvolupat durant 2018 i 2019 a les biblioteques Zona 

parteix a més de les consideracions comentades, 

d'entendre aquests espais com a llocs de creació de comunitat, així com de 

transmissió i difusió del coneixement. Per altra banda també es fa conscient que al 

I, s'enfronten al repte de la cada vegada major interacció de les i els usuaris 

amb els entorns digitals i tecnològics. Uns entorns en els quals les persones 

busquen tenir cada vegada un major protagonisme passant de ser sols 

ologies i els productes de la indústria digital, per 

se com creadores de coneixements, usos i noves pràctiques de 

Lluny d'abraçar amb optimisme aquesta irrupció de la tecnologia a tots els àmbits 

aquesta extensió planteja una sèrie de reptes i 

necessitats a les quals cal fer front per poder arribar a desenvolupar aquesta 

apropiació i posicionament respecte a la tecnologia. Així com oferir solucions a tots 

creixent i que és coneixem pel nom 

 

El projecte busca proposar les biblioteques com nous espais que donen lloc a 

processos pedagògics d'alfabetització digital crítica amb una metodologia oberta 

basada en l'experimentació, l'horitzontalitat i el disseny comunitari. D'aquesta forma 

busca dotar a les persones de coneixements que els proporcionen control sobre les 



noves tecnologies i al mateix temps que els proporcioni noves ferramentes p

donar resposta als diferents reptes que ens planteja aquesta interacció, consum i 

ús. També donar lloc a processos que contribueixen a generar i enfortir un teixit 

social que genere noves pràctiques i estratègies per respondre les necessitats de la 

ciutadania, així com noves formes de producció. En aquest sentit entenem que les 

biblioteques són i deuen ser, espais que capitalitzen aquests processos enfortint

enfortint-los amb tot el seu potencial.

 

Tal com comentàvem en l'apartat anterior entenem el

tecnologies des d'una perspectiva amplia que va molt més enllà de ser merament un 

objecte de consum i oci massiu. En aquest sentit el projecte Zona Gaming busca 

introduir aquests elements a la biblioteca, entenent

quals generar processos diversos (socialització, aprenentatge, experimentació). En 

Incloure'ls dintre de l'espai de la biblioteca tal com es veurà en els apartats 

següents d'aquesta memòria, es dóna lloc a la generació de processos empírics

d'aprenentatge que potencien la creativitat, la innovació, la participació ciutadana, 

així com el treball col·laboratiu i obert. Que han sigut l'objectiu principal del projecte 

desenvolupat. 

    

2.3 Principis i objectius del projecte2.3 Principis i objectius del projecte2.3 Principis i objectius del projecte2.3 Principis i objectius del projecte

 

La introducció i l'extensió de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(endavant TICs), així com dels videojocs en la major part dels àmbits de la 

quotidianitat, ha fet emergir una sèrie de problemes al que han d'enfrontar

institucions culturals, educatives, governs

Alhora, aquesta extensió suposa un canvi de paradigma que força necessàriament a 

canvis a l'hora de plantejar, entendre i treballar per superar aquests reptes definits 

per les escletxes digitals i problemes deriv

els videojocs. Si bé tant des de els governs com des de les institucions culturals i 

educatives, s'ha fet un notable esforç en els últims 10 anys per superar aquestes 

problemàtiques, les dades obtingudes per difer

                                               
4 L'Institut Nacional d'Estadística'Institut Nacional d'Estadística'Institut Nacional d'Estadística'Institut Nacional d'Estadística
l'accés a Internet, així com a les diferents escletxes digitals (gènere, territorials, generacionals, etc.) 
Aquests resultats evidencien que encara que des de 2012 s'ha produït una reducció de les diferents 
escletxes digitals, encara queden molts problemes per solucionar.

 

noves tecnologies i al mateix temps que els proporcioni noves ferramentes p

donar resposta als diferents reptes que ens planteja aquesta interacció, consum i 

ús. També donar lloc a processos que contribueixen a generar i enfortir un teixit 

social que genere noves pràctiques i estratègies per respondre les necessitats de la 

adania, així com noves formes de producció. En aquest sentit entenem que les 

biblioteques són i deuen ser, espais que capitalitzen aquests processos enfortint

los amb tot el seu potencial. 

Tal com comentàvem en l'apartat anterior entenem els videojocs i les noves 

tecnologies des d'una perspectiva amplia que va molt més enllà de ser merament un 

objecte de consum i oci massiu. En aquest sentit el projecte Zona Gaming busca 

introduir aquests elements a la biblioteca, entenent-los com dispositiu

quals generar processos diversos (socialització, aprenentatge, experimentació). En 

Incloure'ls dintre de l'espai de la biblioteca tal com es veurà en els apartats 

següents d'aquesta memòria, es dóna lloc a la generació de processos empírics

d'aprenentatge que potencien la creativitat, la innovació, la participació ciutadana, 

així com el treball col·laboratiu i obert. Que han sigut l'objectiu principal del projecte 

2.3 Principis i objectius del projecte2.3 Principis i objectius del projecte2.3 Principis i objectius del projecte2.3 Principis i objectius del projecte 

nsió de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(endavant TICs), així com dels videojocs en la major part dels àmbits de la 

quotidianitat, ha fet emergir una sèrie de problemes al que han d'enfrontar

institucions culturals, educatives, governs, així com les mateixes usuàries i usuaris. 

Alhora, aquesta extensió suposa un canvi de paradigma que força necessàriament a 

canvis a l'hora de plantejar, entendre i treballar per superar aquests reptes definits 

per les escletxes digitals i problemes derivats de l'ús i la interacció amb les TICs i 

els videojocs. Si bé tant des de els governs com des de les institucions culturals i 

educatives, s'ha fet un notable esforç en els últims 10 anys per superar aquestes 

problemàtiques, les dades obtingudes per diferents entitats tant nacionals

        
'Institut Nacional d'Estadística'Institut Nacional d'Estadística'Institut Nacional d'Estadística'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica tots els anys diversos informes relatius a l'ús i 

l'accés a Internet, així com a les diferents escletxes digitals (gènere, territorials, generacionals, etc.) 
s resultats evidencien que encara que des de 2012 s'ha produït una reducció de les diferents 

escletxes digitals, encara queden molts problemes per solucionar. 
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noves tecnologies i al mateix temps que els proporcioni noves ferramentes per 

donar resposta als diferents reptes que ens planteja aquesta interacció, consum i 

ús. També donar lloc a processos que contribueixen a generar i enfortir un teixit 

social que genere noves pràctiques i estratègies per respondre les necessitats de la 

adania, així com noves formes de producció. En aquest sentit entenem que les 

biblioteques són i deuen ser, espais que capitalitzen aquests processos enfortint-se i 

s videojocs i les noves 

tecnologies des d'una perspectiva amplia que va molt més enllà de ser merament un 

objecte de consum i oci massiu. En aquest sentit el projecte Zona Gaming busca 

los com dispositius a partir dels 

quals generar processos diversos (socialització, aprenentatge, experimentació). En 

Incloure'ls dintre de l'espai de la biblioteca tal com es veurà en els apartats 

següents d'aquesta memòria, es dóna lloc a la generació de processos empírics 

d'aprenentatge que potencien la creativitat, la innovació, la participació ciutadana, 

així com el treball col·laboratiu i obert. Que han sigut l'objectiu principal del projecte 

nsió de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(endavant TICs), així com dels videojocs en la major part dels àmbits de la 

quotidianitat, ha fet emergir una sèrie de problemes al que han d'enfrontar-se 

, així com les mateixes usuàries i usuaris. 

Alhora, aquesta extensió suposa un canvi de paradigma que força necessàriament a 

canvis a l'hora de plantejar, entendre i treballar per superar aquests reptes definits 

ats de l'ús i la interacció amb les TICs i 

els videojocs. Si bé tant des de els governs com des de les institucions culturals i 

educatives, s'ha fet un notable esforç en els últims 10 anys per superar aquestes 

ents entitats tant nacionals4 com 

(INE) publica tots els anys diversos informes relatius a l'ús i 
l'accés a Internet, així com a les diferents escletxes digitals (gènere, territorials, generacionals, etc.) 

s resultats evidencien que encara que des de 2012 s'ha produït una reducció de les diferents 



internacionals5, evidencien que encara queda molt de treball per fer i que els 

esforços que s'han fet en algunes ocasions inclús han esdevingut contraproduents

 

La resposta que surt tant de l'àmbit de la pedagogia, la so

altres àrees centrades en l'estudi de la interacció humana amb les TICs, és la 

necessitat de garantir una alfabetització digital que sigui crítica i també inclusiva, 

com a única via per garantir la superació de les escletxes digit

ciutadania digital responsable i donar solució als problemes derivats d'aquesta 

interacció. Aquesta tasca ha de partir necessàriament d'un replantejament dels 

models pedagògics i d'aprenentatge tradicionals, així com de la figura i les

que deuen portar endavant les i els docents. En aquest context tecnològic no té 

sentit entendre les professores i els professors des d'un punt de vista de proveïdors 

de coneixement, donat que la informació avui en dia està a l'abast de totes i tot

través de la xarxa d'Internet. El que des del nostre punt de vista

una figura de docent/acompanyant, que faci un pas enrere per donar tot el 

protagonisme a les i els educands, així com que faciliti eines perquè aquests puguin 

interpretar i seleccionar d'una forma crítica la informació que els hi arriba a través 

de la xarxa.  

 

Seguint aquest fil argumental, un dels objectius principals del projecte Zona Gaming 

ha sigut proveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització di

crítica i inclusivacrítica i inclusivacrítica i inclusivacrítica i inclusiva, que les i els capaciti en l'ús de les noves tecnologies i com a 

productores i productors de coneixement. En aquest sentit ha sigut fonamental tenir 

sempre present que "cada persona és única i que se li ha de propiciar un entorn 

d'aprenentatge que li permeti desenvolupar les seves capacitats i el seu potencial" 

(Cabañes, 2016, 272). 

 

Dintre d'aquest marc conceptual es busca també 

individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat 

                                               
5 La Unió Internacional de TelecomunicacionsUnió Internacional de TelecomunicacionsUnió Internacional de TelecomunicacionsUnió Internacional de Telecomunicacions
informació sobre les diferents escletxes digitals, en els que es poden observar entre altres coses les 
diferències entre territoris. 
6 Un cas paradigmàtic va ser la introducció de les pissarres digitals a la major part de centres 
educatius i culturals (biblioteques, museus, etc.) del territori estatal. En molts casos i durant
aquestes ferramentes varen estar infrautilitzades o directament deixades de costat, donat que no es 
va formar adequadament docents i tècnics, perquè poder emprar
7 Es pot ampliar informació respecte a la forma que des d'Arsgames s'entén la figura de les i els 
docents a través de les obres publicades per l'editorial de l'entitat SELLO Arsgames. 
CABAÑES, ECABAÑES, ECABAÑES, ECABAÑES, E. Gamestar(t): Pedagogias li
videojuegos. SELLO Arsgames, Madrid, 2013. 
TORRES, M.TORRES, M.TORRES, M.TORRES, M. El aprendizaje en juego: Tecnoludismo para el pensamiento crítico.
Madrid, 2018. 

 

, evidencien que encara queda molt de treball per fer i que els 

esforços que s'han fet en algunes ocasions inclús han esdevingut contraproduents

La resposta que surt tant de l'àmbit de la pedagogia, la sociologia, la psicologia i 

altres àrees centrades en l'estudi de la interacció humana amb les TICs, és la 

necessitat de garantir una alfabetització digital que sigui crítica i també inclusiva, 

com a única via per garantir la superació de les escletxes digitals, el foment d'una 

ciutadania digital responsable i donar solució als problemes derivats d'aquesta 

interacció. Aquesta tasca ha de partir necessàriament d'un replantejament dels 

models pedagògics i d'aprenentatge tradicionals, així com de la figura i les

que deuen portar endavant les i els docents. En aquest context tecnològic no té 

sentit entendre les professores i els professors des d'un punt de vista de proveïdors 

de coneixement, donat que la informació avui en dia està a l'abast de totes i tot

través de la xarxa d'Internet. El que des del nostre punt de vista7

una figura de docent/acompanyant, que faci un pas enrere per donar tot el 

protagonisme a les i els educands, així com que faciliti eines perquè aquests puguin 

tar i seleccionar d'una forma crítica la informació que els hi arriba a través 

Seguint aquest fil argumental, un dels objectius principals del projecte Zona Gaming 

proveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització di

, que les i els capaciti en l'ús de les noves tecnologies i com a 

productores i productors de coneixement. En aquest sentit ha sigut fonamental tenir 

sempre present que "cada persona és única i que se li ha de propiciar un entorn 

'aprenentatge que li permeti desenvolupar les seves capacitats i el seu potencial" 

Dintre d'aquest marc conceptual es busca també impulsar el desenvolupament impulsar el desenvolupament impulsar el desenvolupament impulsar el desenvolupament 

individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat 

        
Unió Internacional de TelecomunicacionsUnió Internacional de TelecomunicacionsUnió Internacional de TelecomunicacionsUnió Internacional de Telecomunicacions (UIT), és una altra entitat que publica de forma anu

informació sobre les diferents escletxes digitals, en els que es poden observar entre altres coses les 

Un cas paradigmàtic va ser la introducció de les pissarres digitals a la major part de centres 
biblioteques, museus, etc.) del territori estatal. En molts casos i durant

aquestes ferramentes varen estar infrautilitzades o directament deixades de costat, donat que no es 
va formar adequadament docents i tècnics, perquè poder emprar-les en tota la seva potencialitat.
Es pot ampliar informació respecte a la forma que des d'Arsgames s'entén la figura de les i els 

docents a través de les obres publicades per l'editorial de l'entitat SELLO Arsgames. 
Gamestar(t): Pedagogias libres en la intersección entre el arte la tecnología y los 

SELLO Arsgames, Madrid, 2013. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. 
El aprendizaje en juego: Tecnoludismo para el pensamiento crítico.
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, evidencien que encara queda molt de treball per fer i que els 

esforços que s'han fet en algunes ocasions inclús han esdevingut contraproduents6. 

ciologia, la psicologia i 

altres àrees centrades en l'estudi de la interacció humana amb les TICs, és la 

necessitat de garantir una alfabetització digital que sigui crítica i també inclusiva, 

als, el foment d'una 

ciutadania digital responsable i donar solució als problemes derivats d'aquesta 

interacció. Aquesta tasca ha de partir necessàriament d'un replantejament dels 

models pedagògics i d'aprenentatge tradicionals, així com de la figura i les tasques 

que deuen portar endavant les i els docents. En aquest context tecnològic no té 

sentit entendre les professores i els professors des d'un punt de vista de proveïdors 

de coneixement, donat que la informació avui en dia està a l'abast de totes i tots a 
7 es requereix, és 

una figura de docent/acompanyant, que faci un pas enrere per donar tot el 

protagonisme a les i els educands, així com que faciliti eines perquè aquests puguin 

tar i seleccionar d'una forma crítica la informació que els hi arriba a través 

Seguint aquest fil argumental, un dels objectius principals del projecte Zona Gaming 

proveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització diproveir a les i els usuaris de la biblioteca d'una alfabetització digital gital gital gital 

, que les i els capaciti en l'ús de les noves tecnologies i com a 

productores i productors de coneixement. En aquest sentit ha sigut fonamental tenir 

sempre present que "cada persona és única i que se li ha de propiciar un entorn 

'aprenentatge que li permeti desenvolupar les seves capacitats i el seu potencial" 

impulsar el desenvolupament impulsar el desenvolupament impulsar el desenvolupament impulsar el desenvolupament 

individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat i la i la i la i la 

(UIT), és una altra entitat que publica de forma anual 
informació sobre les diferents escletxes digitals, en els que es poden observar entre altres coses les 

Un cas paradigmàtic va ser la introducció de les pissarres digitals a la major part de centres 
biblioteques, museus, etc.) del territori estatal. En molts casos i durant anys, 

aquestes ferramentes varen estar infrautilitzades o directament deixades de costat, donat que no es 
a seva potencialitat. 

Es pot ampliar informació respecte a la forma que des d'Arsgames s'entén la figura de les i els 
docents a través de les obres publicades per l'editorial de l'entitat SELLO Arsgames. RUBIO, M. y RUBIO, M. y RUBIO, M. y RUBIO, M. y 

bres en la intersección entre el arte la tecnología y los 
ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. ARMERO, A. CABAÑES, E. JAIMEN, N. OCAÑI, Q. 

El aprendizaje en juego: Tecnoludismo para el pensamiento crítico. SELLO Arsgames, 



innovació de les i els participantsinnovació de les i els participantsinnovació de les i els participantsinnovació de les i els participants

promoció de l'autogestió de l'espai i l'experimentació amb diverses formes 

d'organització social, gestió dels recursos i comunitària. En aquest sentit ha sigut 

fonamental donar tot el protagonisme a les i els participants, sent en aquest cas les i 

els acompanyants els que han fet un pas enrere.

 

Zona Gaming també ha capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les 

tecnologies de la creació i la fabricació digitaltecnologies de la creació i la fabricació digitaltecnologies de la creació i la fabricació digitaltecnologies de la creació i la fabricació digital

tecnologies com dispositius a partir dels quals donar lloc a processos de 

socialització, pedagògics i d'alfabetització digital crítica i inclusiva. En aquest sentit 

l'objectiu s'ha assolit mitjançant la creació d'un espai 

i posteriorment en l'articulació d'una zona de laboratori per l'experimentació 

artístic-tecnològica. 

 

S'ha fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral 

i significatiui significatiui significatiui significatiu, entenent aquest espai de

co-creació i experimentació, en el que donar lloc a noves formes de relació, 

socialització, gestió i organització

 

Un altre dels objectius ha sigut la 

del del del del barri amb la biblioteca i l'espai Zona Gamingbarri amb la biblioteca i l'espai Zona Gamingbarri amb la biblioteca i l'espai Zona Gamingbarri amb la biblioteca i l'espai Zona Gaming

necessitats concretes d'aquests en el disseny de les sessions (estructura, horaris, 

espais), en les propostes llençades o en l'obtenció de recursos per l'espai (compra 

de videojocs amb llistes elaborades per les i els participants o altres dispositius 

adquirits. 

 

També s'ha aconseguit incrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nord

situant-la com un agent actiu per la comunitat de joves, així com amb la creació d'un 

espai de laboratori per la innovació social i tecnològica.

 

Zona Gaming ha contribuït a 

mitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologiamitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologiamitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologiamitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologia

fomentar la socialització, l'autogestió i l

així com l'experimentació que fomenta l'apropiació tecnològica.

 

El projecte ha facilitat la transformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nord

generació per una banda d'un espai i una bateria de propostes

els mateixos participants, que fomenten l'aprenentatge de noves pràctiques 

comunitàries. 

 

innovació de les i els participantsinnovació de les i els participantsinnovació de les i els participantsinnovació de les i els participants. Aquest objectiu es vol assolir mitjançant la 

promoció de l'autogestió de l'espai i l'experimentació amb diverses formes 

d'organització social, gestió dels recursos i comunitària. En aquest sentit ha sigut 

l donar tot el protagonisme a les i els participants, sent en aquest cas les i 

els acompanyants els que han fet un pas enrere. 

capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les 

tecnologies de la creació i la fabricació digitaltecnologies de la creació i la fabricació digitaltecnologies de la creació i la fabricació digitaltecnologies de la creació i la fabricació digital, entenent els videojocs i les noves 

tecnologies com dispositius a partir dels quals donar lloc a processos de 

socialització, pedagògics i d'alfabetització digital crítica i inclusiva. En aquest sentit 

l'objectiu s'ha assolit mitjançant la creació d'un espai de joc jove en clau comunitària 

i posteriorment en l'articulació d'una zona de laboratori per l'experimentació 

fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral 

, entenent aquest espai de joc social i comunitari, com un laboratori de 

creació i experimentació, en el que donar lloc a noves formes de relació, 

socialització, gestió i organització. 

Un altre dels objectius ha sigut la promoció de la participació, implicant al jovent promoció de la participació, implicant al jovent promoció de la participació, implicant al jovent promoció de la participació, implicant al jovent 

barri amb la biblioteca i l'espai Zona Gamingbarri amb la biblioteca i l'espai Zona Gamingbarri amb la biblioteca i l'espai Zona Gamingbarri amb la biblioteca i l'espai Zona Gaming, així com atenent a les 

necessitats concretes d'aquests en el disseny de les sessions (estructura, horaris, 

espais), en les propostes llençades o en l'obtenció de recursos per l'espai (compra 

listes elaborades per les i els participants o altres dispositius 

incrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nord

la com un agent actiu per la comunitat de joves, així com amb la creació d'un 

laboratori per la innovació social i tecnològica. 

Zona Gaming ha contribuït a fomentar la transformació i la innovació social, fomentar la transformació i la innovació social, fomentar la transformació i la innovació social, fomentar la transformació i la innovació social, 

mitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologiamitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologiamitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologiamitjançant l'ús dels videojocs i la tecnologia, amb la creació d'un espai pensat per 

fomentar la socialització, l'autogestió i l'autoorganització de les i els participants, 

així com l'experimentació que fomenta l'apropiació tecnològica. 

transformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nord

generació per una banda d'un espai i una bateria de propostes formulades per les i 

els mateixos participants, que fomenten l'aprenentatge de noves pràctiques 
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. Aquest objectiu es vol assolir mitjançant la 

promoció de l'autogestió de l'espai i l'experimentació amb diverses formes 

d'organització social, gestió dels recursos i comunitària. En aquest sentit ha sigut 

l donar tot el protagonisme a les i els participants, sent en aquest cas les i 

capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les capacitat en l'ús i oferir accés a la ciutadania a les 

ntenent els videojocs i les noves 

tecnologies com dispositius a partir dels quals donar lloc a processos de 

socialització, pedagògics i d'alfabetització digital crítica i inclusiva. En aquest sentit 

de joc jove en clau comunitària 

i posteriorment en l'articulació d'una zona de laboratori per l'experimentació 

fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral fomentat el valor de l'experiència com a vehicle per l'aprenentatge integral 

joc social i comunitari, com un laboratori de 

creació i experimentació, en el que donar lloc a noves formes de relació, 

promoció de la participació, implicant al jovent promoció de la participació, implicant al jovent promoció de la participació, implicant al jovent promoció de la participació, implicant al jovent 

, així com atenent a les 

necessitats concretes d'aquests en el disseny de les sessions (estructura, horaris, 

espais), en les propostes llençades o en l'obtenció de recursos per l'espai (compra 

listes elaborades per les i els participants o altres dispositius 

incrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nordincrementar el valor social de la biblioteca Zona Nord, 

la com un agent actiu per la comunitat de joves, així com amb la creació d'un 

fomentar la transformació i la innovació social, fomentar la transformació i la innovació social, fomentar la transformació i la innovació social, fomentar la transformació i la innovació social, 

, amb la creació d'un espai pensat per 

'autoorganització de les i els participants, 

transformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nordtransformació digital de la Biblioteca Zona Nord, amb la 

formulades per les i 

els mateixos participants, que fomenten l'aprenentatge de noves pràctiques 



 

S'ha capacitatcapacitatcapacitatcapacitat, encara que amb limitacions tal com desenvoluparem més avant al 

punt de "Límits del projecte", 

necessàries per dinamitzar l'espai de videojoc socialnecessàries per dinamitzar l'espai de videojoc socialnecessàries per dinamitzar l'espai de videojoc socialnecessàries per dinamitzar l'espai de videojoc social

una formació mixta de caràcter teòric i pràctic a partir de l'experiència directa.

 

Com assignatura pendent i serà desenvolupat a l'apartat "Límits del pro

evidenciat la manca en la 

presencia molt reduïda. Encara que s'ha intentat promocionar la seva participació i 

s'ha tingut cura en la creació d'un entorn segur per a les participants de l'espai

s'ha aconseguit en part l'objectiu de promoure l'accés de dones a l'àmbit STEAM 

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica). En aquest sentit s'ha preparat 

una bateria de propostes per la segona part del projecte.

 

Finalment s'ha assolit l'objectiu d'

tempstempstempstemps. En primer lloc s'ha consolidat un grup de 15

a l'apartat relatiu a la participació, el que dóna peu a sostenir la pertinència de la 

seva continuïtat en el temps. Per altra banda i encara que amb limitacions, s'ha 

capacitat les i els tècnics de la biblioteca, per tal que puguin desenvolupar el 

projecte amb completa autonomia en un futur.
 
2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord

    

Zona Gaming naix com a proje

jove en clau social a la Biblioteca Zona Nord. A través dels videojocs i les noves 

tecnologies, enteses com a dispositius i eines d'enfortiment i dinamització 

comunitària, el projecte busca articular un

Aquest programa va adreçat especialment al jovent del barri, de per una banda 

proporcionar-los una alfabetització digital crítica, així com treballar i fomentar la 

interculturalitat i el coneixement territorial i in

 

El projecte ha constat de quatre fases diferenciades que començaren al mes de juny 

de 2018 i han finalitzat a desembre del mateix any. Aquest desenvolupament ha 

inclòs un procés de disseny i prototipat, sempre atenent a les 

específiques tant de l'ecosistema de la biblioteca com de la Zona Nord, que han 

permès la seva correcta implementació. A continuació destaquem cadascuna 

d'aquestes amb les seves característiques i activitats que s'han realitzat.

 

 

, encara que amb limitacions tal com desenvoluparem més avant al 

punt de "Límits del projecte", a les i els tècnics de la bibliotea les i els tècnics de la bibliotea les i els tècnics de la bibliotea les i els tècnics de la biblioteca en les habilitats ca en les habilitats ca en les habilitats ca en les habilitats 

necessàries per dinamitzar l'espai de videojoc socialnecessàries per dinamitzar l'espai de videojoc socialnecessàries per dinamitzar l'espai de videojoc socialnecessàries per dinamitzar l'espai de videojoc social. El procés ha comptat amb 

una formació mixta de caràcter teòric i pràctic a partir de l'experiència directa.

Com assignatura pendent i serà desenvolupat a l'apartat "Límits del pro

evidenciat la manca en la participació de noies a Zona Gamingparticipació de noies a Zona Gamingparticipació de noies a Zona Gamingparticipació de noies a Zona Gaming

presencia molt reduïda. Encara que s'ha intentat promocionar la seva participació i 

s'ha tingut cura en la creació d'un entorn segur per a les participants de l'espai

s'ha aconseguit en part l'objectiu de promoure l'accés de dones a l'àmbit STEAM 

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica). En aquest sentit s'ha preparat 

una bateria de propostes per la segona part del projecte.  

objectiu d'arrelar el projecte i donararrelar el projecte i donararrelar el projecte i donararrelar el projecte i donar----li continuïtat amb el li continuïtat amb el li continuïtat amb el li continuïtat amb el 

. En primer lloc s'ha consolidat un grup de 15-20 participants tal com es veurà 

a l'apartat relatiu a la participació, el que dóna peu a sostenir la pertinència de la 

temps. Per altra banda i encara que amb limitacions, s'ha 

capacitat les i els tècnics de la biblioteca, per tal que puguin desenvolupar el 

projecte amb completa autonomia en un futur.    

2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord2.4 Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord    

aming naix com a projecte a 2017, amb l'objectiu de generar un espai de joc 

jove en clau social a la Biblioteca Zona Nord. A través dels videojocs i les noves 

tecnologies, enteses com a dispositius i eines d'enfortiment i dinamització 

comunitària, el projecte busca articular un programa d'innovació cultural i social. 

Aquest programa va adreçat especialment al jovent del barri, de per una banda 

los una alfabetització digital crítica, així com treballar i fomentar la 

interculturalitat i el coneixement territorial i inter-generacional comunitari.

El projecte ha constat de quatre fases diferenciades que començaren al mes de juny 

de 2018 i han finalitzat a desembre del mateix any. Aquest desenvolupament ha 

inclòs un procés de disseny i prototipat, sempre atenent a les 

específiques tant de l'ecosistema de la biblioteca com de la Zona Nord, que han 

permès la seva correcta implementació. A continuació destaquem cadascuna 

d'aquestes amb les seves característiques i activitats que s'han realitzat.
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, encara que amb limitacions tal com desenvoluparem més avant al 

ca en les habilitats ca en les habilitats ca en les habilitats ca en les habilitats 

. El procés ha comptat amb 

una formació mixta de caràcter teòric i pràctic a partir de l'experiència directa. 

Com assignatura pendent i serà desenvolupat a l'apartat "Límits del projecte", s'han 

participació de noies a Zona Gamingparticipació de noies a Zona Gamingparticipació de noies a Zona Gamingparticipació de noies a Zona Gaming, sent la seva 

presencia molt reduïda. Encara que s'ha intentat promocionar la seva participació i 

s'ha tingut cura en la creació d'un entorn segur per a les participants de l'espai, sols 

s'ha aconseguit en part l'objectiu de promoure l'accés de dones a l'àmbit STEAM 

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica). En aquest sentit s'ha preparat 

li continuïtat amb el li continuïtat amb el li continuïtat amb el li continuïtat amb el 

20 participants tal com es veurà 

a l'apartat relatiu a la participació, el que dóna peu a sostenir la pertinència de la 

temps. Per altra banda i encara que amb limitacions, s'ha 

capacitat les i els tècnics de la biblioteca, per tal que puguin desenvolupar el 

, amb l'objectiu de generar un espai de joc 

jove en clau social a la Biblioteca Zona Nord. A través dels videojocs i les noves 

tecnologies, enteses com a dispositius i eines d'enfortiment i dinamització 

programa d'innovació cultural i social. 

Aquest programa va adreçat especialment al jovent del barri, de per una banda 

los una alfabetització digital crítica, així com treballar i fomentar la 

generacional comunitari. 

El projecte ha constat de quatre fases diferenciades que començaren al mes de juny 

de 2018 i han finalitzat a desembre del mateix any. Aquest desenvolupament ha 

inclòs un procés de disseny i prototipat, sempre atenent a les característiques 

específiques tant de l'ecosistema de la biblioteca com de la Zona Nord, que han 

permès la seva correcta implementació. A continuació destaquem cadascuna 

d'aquestes amb les seves característiques i activitats que s'han realitzat. 



Fase 0.1 Fase 0.1 Fase 0.1 Fase 0.1 Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):

de generar una proposta que s'adaptés perfectament a les necessitats i objectius 

tant de la biblioteca com de l'ecosistema del barri, es varen portar a terme una sèrie 

d'entrevistes i etnografies amb els agents socioculturals de Zona Nord. A partir de 

l'anàlisi de les mateixes es va realitzar la detecció de necessitats, interessos i 

recursos, per tal d'adequar el més possible el projecte a la realitat del territori al 

qual s'adscriu. També a partir d'aquestes dades i entrevistes amb les i els tècnics de 

la biblioteca, es va portar a terme el disseny del programa de formació i de la 

documentació de referència. A partir d'aquí es dissenya un pla de formació específic 

i adaptat a les necessitats del personal de la biblioteca, basat en la metodologia 

learning-by-doing, que combina formació teòrica amb experiències pràctiques.

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videoj

Agents Socioculturals.  

    

Fase 0.2 ProtoFase 0.2 ProtoFase 0.2 ProtoFase 0.2 Proto----Pilot de Zona Gaming (juliolPilot de Zona Gaming (juliolPilot de Zona Gaming (juliolPilot de Zona Gaming (juliol

va portar a terme per part de les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord un proto

pilot del projecte amb el q

banda donar a conèixer i generar expectació entre el jovent del barri de cara a la 

posada en marxa de la iniciativa al mes d'octubre. Per altra començar a capacitar 

als agents de la biblioteca en metodo

comunitari, de forma que comptaren amb una base experiencial de cara a la 

formació teòrica que va començar al mes de setembre.

 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

Usuaris Biblioteca. 

 

Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre 

2018):2018):2018):2018): Durant aquesta fase es va portar a terme un procés de formació de caràcter 

teòric, adaptat a les necessitats, ritmes i coneixements de les i els tècnics de la 

biblioteca. A banda d'aquesta formació, també se'ls va proporcionar bibliografia per 

tal d'ampliar els coneixements tindre material de consulta al que poder recórrer.

 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca.

 

Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i 

festes (octubrefestes (octubrefestes (octubrefestes (octubre----desembredesembredesembredesembre

 

Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018):Disseny i prototipat de Zona Gaming (Juny 2018): Per assolir l'objectiu 

de generar una proposta que s'adaptés perfectament a les necessitats i objectius 

tant de la biblioteca com de l'ecosistema del barri, es varen portar a terme una sèrie 

etnografies amb els agents socioculturals de Zona Nord. A partir de 

l'anàlisi de les mateixes es va realitzar la detecció de necessitats, interessos i 

recursos, per tal d'adequar el més possible el projecte a la realitat del territori al 

mbé a partir d'aquestes dades i entrevistes amb les i els tècnics de 

la biblioteca, es va portar a terme el disseny del programa de formació i de la 

documentació de referència. A partir d'aquí es dissenya un pla de formació específic 

itats del personal de la biblioteca, basat en la metodologia 

, que combina formació teòrica amb experiències pràctiques.

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

Pilot de Zona Gaming (juliolPilot de Zona Gaming (juliolPilot de Zona Gaming (juliolPilot de Zona Gaming (juliol----agost 2018)agost 2018)agost 2018)agost 2018). Durant aquesta fase es 

va portar a terme per part de les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord un proto

pilot del projecte amb el qual es buscava assolir una sèrie d'objectius. Per una 

banda donar a conèixer i generar expectació entre el jovent del barri de cara a la 

posada en marxa de la iniciativa al mes d'octubre. Per altra començar a capacitar 

als agents de la biblioteca en metodologies de videojoc social i acompanyament 

comunitari, de forma que comptaren amb una base experiencial de cara a la 

formació teòrica que va començar al mes de setembre. 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre 

Durant aquesta fase es va portar a terme un procés de formació de caràcter 

eòric, adaptat a les necessitats, ritmes i coneixements de les i els tècnics de la 

biblioteca. A banda d'aquesta formació, també se'ls va proporcionar bibliografia per 

tal d'ampliar els coneixements tindre material de consulta al que poder recórrer.

desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca.

Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i 

desembredesembredesembredesembre    2018)2018)2018)2018). En aquesta fase s'engegà l'espai Zona Gaming, 
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Per assolir l'objectiu 

de generar una proposta que s'adaptés perfectament a les necessitats i objectius 

tant de la biblioteca com de l'ecosistema del barri, es varen portar a terme una sèrie 

etnografies amb els agents socioculturals de Zona Nord. A partir de 

l'anàlisi de les mateixes es va realitzar la detecció de necessitats, interessos i 

recursos, per tal d'adequar el més possible el projecte a la realitat del territori al 

mbé a partir d'aquestes dades i entrevistes amb les i els tècnics de 

la biblioteca, es va portar a terme el disseny del programa de formació i de la 

documentació de referència. A partir d'aquí es dissenya un pla de formació específic 

itats del personal de la biblioteca, basat en la metodologia 

, que combina formació teòrica amb experiències pràctiques. 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

oc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

. Durant aquesta fase es 

va portar a terme per part de les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord un proto-

ual es buscava assolir una sèrie d'objectius. Per una 

banda donar a conèixer i generar expectació entre el jovent del barri de cara a la 

posada en marxa de la iniciativa al mes d'octubre. Per altra començar a capacitar 

logies de videojoc social i acompanyament 

comunitari, de forma que comptaren amb una base experiencial de cara a la 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre Fase 0.3 Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca (setembre 

Durant aquesta fase es va portar a terme un procés de formació de caràcter 

eòric, adaptat a les necessitats, ritmes i coneixements de les i els tècnics de la 

biblioteca. A banda d'aquesta formació, també se'ls va proporcionar bibliografia per 

tal d'ampliar els coneixements tindre material de consulta al que poder recórrer. 

desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca. 

Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i Fase 1 Posada en marxa de Zona Gaming i el programa d'activitats, projectes i 

. En aquesta fase s'engegà l'espai Zona Gaming, 



que va comptar des del seu inici amb una bona acollida i una comunitat d'usuaris 

que va anar creixent progressivament al llarg dels mesos, com es veurà 

posteriorment a l'apartat corresponent dedicat als

desenvolupats. Durant aquesta fase també s'han realitzat presentacions del 

projecte, a les que s'ha convidat als diferents agents socioculturals de Zona Nord, 

mitjançant la convocatòria de la taula jove. L'objectiu era donar a c

proposta, buscar possibles vies de col·laboració i finalment convidar a la 

participació. Per altra banda a finals del mes de desembre i amb la resolució 

positiva de la convocatòria de Bibliolab, que va augmentar els recursos econòmics a 

disposició del projecte, es va posar en marxa el desenvolupament de l'espai de 

laboratori, així com el programa d'activitats i festes conjuntament amb la biblioteca 

Ignasi Iglésias - Can Fabra.

 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Proj

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

Agents Socioculturals, Usuaris Biblioteca, Teixit del barri.

 

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2    Continuació del projecte ZonaContinuació del projecte ZonaContinuació del projecte ZonaContinuació del projecte Zona

projectes i festes (generprojectes i festes (generprojectes i festes (generprojectes i festes (gener----

continuació i consolidació de projecte a la biblioteca Zona Nord, aconseguint

participació activa d'un grup de 15 joves que participen del projecte de forma 

continuada i desenvolupen projectes.

 

També durant aquesta fase, s'ha posat en marxa tota la bateria d'activitats que 

envolten el projecte a la biblioteca Zona Nord, com la celebració de tres festivals 

(Festival de Videojocs i Art, Festival de Rol i Festival de Videojocs

activitats dels quals varen ser

Cal destacar també les jornades obertes intergeneracionals, que s'han fet amb el 

grup de Gent Gran de la biblioteca, amb intercanvi d'experiències relatives al joc 

entre les generacions participants, això com la proposta de jocs, dinàmiques i 

activitats proposades per les i els participants a compartir amb el grup de Gent 

Gran. 

 

Un altre aspecte rellevant d'aquesta fase ha sigut la intensificació dels contactes i la 

col·laboració del projecte amb altres agents a escala de territori. En aquest sentit 

assenyalem la col·laboració amb l'Institut d'Educació Secundària Picasso i l'Ateneu 

de Fabricació de Ciutat Meridiana, que hi han contribuït amb tasques de 

desenvolupament de project

de comunicació dels festivals. En aquest marc també destaquem la participació dels 

 

que va comptar des del seu inici amb una bona acollida i una comunitat d'usuaris 

que va anar creixent progressivament al llarg dels mesos, com es veurà 

posteriorment a l'apartat corresponent dedicat als processos de socialització 

desenvolupats. Durant aquesta fase també s'han realitzat presentacions del 

projecte, a les que s'ha convidat als diferents agents socioculturals de Zona Nord, 

mitjançant la convocatòria de la taula jove. L'objectiu era donar a c

proposta, buscar possibles vies de col·laboració i finalment convidar a la 

participació. Per altra banda a finals del mes de desembre i amb la resolució 

positiva de la convocatòria de Bibliolab, que va augmentar els recursos econòmics a 

ió del projecte, es va posar en marxa el desenvolupament de l'espai de 

laboratori, així com el programa d'activitats i festes conjuntament amb la biblioteca 

Can Fabra. 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Proj

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

Agents Socioculturals, Usuaris Biblioteca, Teixit del barri. 

Continuació del projecte ZonaContinuació del projecte ZonaContinuació del projecte ZonaContinuació del projecte Zona    GamingGamingGamingGaming    i el programa d'activitats, i el programa d'activitats, i el programa d'activitats, i el programa d'activitats, 

----juny juny juny juny 2019).2019).2019).2019). Durant aquesta fase s'ha portat a terme la 

continuació i consolidació de projecte a la biblioteca Zona Nord, aconseguint

participació activa d'un grup de 15 joves que participen del projecte de forma 

continuada i desenvolupen projectes.  

é durant aquesta fase, s'ha posat en marxa tota la bateria d'activitats que 

envolten el projecte a la biblioteca Zona Nord, com la celebració de tres festivals 

(Festival de Videojocs i Art, Festival de Rol i Festival de Videojocs Km

tats dels quals varen ser co-dissenyats per les i els participants del projecte. 

Cal destacar també les jornades obertes intergeneracionals, que s'han fet amb el 

grup de Gent Gran de la biblioteca, amb intercanvi d'experiències relatives al joc 

eneracions participants, això com la proposta de jocs, dinàmiques i 

activitats proposades per les i els participants a compartir amb el grup de Gent 

Un altre aspecte rellevant d'aquesta fase ha sigut la intensificació dels contactes i la 

ió del projecte amb altres agents a escala de territori. En aquest sentit 

assenyalem la col·laboració amb l'Institut d'Educació Secundària Picasso i l'Ateneu 

de Fabricació de Ciutat Meridiana, que hi han contribuït amb tasques de 

desenvolupament de projecte Arcade (descrites més endavant) i amb la campanya 

de comunicació dels festivals. En aquest marc també destaquem la participació dels 

15 

que va comptar des del seu inici amb una bona acollida i una comunitat d'usuaris 

que va anar creixent progressivament al llarg dels mesos, com es veurà 

processos de socialització 

desenvolupats. Durant aquesta fase també s'han realitzat presentacions del 

projecte, a les que s'ha convidat als diferents agents socioculturals de Zona Nord, 

mitjançant la convocatòria de la taula jove. L'objectiu era donar a conèixer la 

proposta, buscar possibles vies de col·laboració i finalment convidar a la 

participació. Per altra banda a finals del mes de desembre i amb la resolució 

positiva de la convocatòria de Bibliolab, que va augmentar els recursos econòmics a 

ió del projecte, es va posar en marxa el desenvolupament de l'espai de 

laboratori, així com el programa d'activitats i festes conjuntament amb la biblioteca 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: Coordinador Projecte, 

Coordinador Pedagògic i Acadèmic del Videojoc, Mediadors, Agents de la Biblioteca, 

i el programa d'activitats, i el programa d'activitats, i el programa d'activitats, i el programa d'activitats, 

Durant aquesta fase s'ha portat a terme la 

continuació i consolidació de projecte a la biblioteca Zona Nord, aconseguint-se la 

participació activa d'un grup de 15 joves que participen del projecte de forma 

é durant aquesta fase, s'ha posat en marxa tota la bateria d'activitats que 

envolten el projecte a la biblioteca Zona Nord, com la celebració de tres festivals 

Km 0) la temàtica i 

dissenyats per les i els participants del projecte. 

Cal destacar també les jornades obertes intergeneracionals, que s'han fet amb el 

grup de Gent Gran de la biblioteca, amb intercanvi d'experiències relatives al joc 

eneracions participants, això com la proposta de jocs, dinàmiques i 

activitats proposades per les i els participants a compartir amb el grup de Gent 

Un altre aspecte rellevant d'aquesta fase ha sigut la intensificació dels contactes i la 

ió del projecte amb altres agents a escala de territori. En aquest sentit 

assenyalem la col·laboració amb l'Institut d'Educació Secundària Picasso i l'Ateneu 

de Fabricació de Ciutat Meridiana, que hi han contribuït amb tasques de 

(descrites més endavant) i amb la campanya 

de comunicació dels festivals. En aquest marc també destaquem la participació dels 



Casals Joves del districte que han assistit tant a les sessions del projecte com als 

festivals que s'han portat a terme.

 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, 

coordinador pedagògic i acadèmic del videojoc, dinamitzador de l'espai 

Zona Gaming, dinamitzador de projectes, agents de la biblioteca, agents 

socioculturals de barri i del distric

educatius del districte. 

 

    

2.52.52.52.5    ZonaZonaZonaZona    GamingGamingGamingGaming    a la Biblioteca Ignasia la Biblioteca Ignasia la Biblioteca Ignasia la Biblioteca Ignasi

 

El projecte Zona Gaming s'introdueix a la biblioteca Ignasi

partir del mes de novembre de

la convocatòria Bibliolab de la Diputació de Barcelona. A partir d'aquesta, es compta 

amb el capital econòmic possible per portar endavant la implantació de 

l'experiència, així com la posada en marxa de

componen el projecte. 

 

En aquest sentit cal destacar que tal com es veurà a continuació, les 

característiques concretes de la biblioteca i de la seva comunitat, han obligat a 

replantejar i adaptar algunes parts del

D'aquesta forma a continuació es descriuen les següents fases d'implantació i 

execució del projecte, que s'han portat a terme a partir de la resolució de la 

convocatòria. 

 

Fase 0.1 Disseny i prototipat de ZonaFase 0.1 Disseny i prototipat de ZonaFase 0.1 Disseny i prototipat de ZonaFase 0.1 Disseny i prototipat de Zona

Aquesta fase ha anat adreçada a mantenir diverses reunions amb l'equip directiu i 

tècnic de la biblioteca, amb la finalitat d'avaluar les característiques concretes de la 

biblioteca i la comunitat usuària, per tal d'adequar

necessitats i les demandes d'aquestes.

 

També al mes de desembre es va portar a terme la primera sessió de

festivals conjuntament amb la biblioteca Zona Nord. En aquesta participaren les i els 

usuaris de la biblioteca. C

temàtiques i activitats a desenvolupar durant els tres festivals plantejats per l'any 

2019. 

 

 

Casals Joves del districte que han assistit tant a les sessions del projecte com als 

festivals que s'han portat a terme. 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, 

coordinador pedagògic i acadèmic del videojoc, dinamitzador de l'espai 

, dinamitzador de projectes, agents de la biblioteca, agents 

socioculturals de barri i del districte, usuaris de la biblioteca, teixit del barri, centres 

a la Biblioteca Ignasia la Biblioteca Ignasia la Biblioteca Ignasia la Biblioteca Ignasi    IglésiasIglésiasIglésiasIglésias    ----    Can FabraCan FabraCan FabraCan Fabra    

s'introdueix a la biblioteca Ignasi Iglésias

partir del mes de novembre de 2018, amb la confirmació de la resolució positiva de 

de la Diputació de Barcelona. A partir d'aquesta, es compta 

amb el capital econòmic possible per portar endavant la implantació de 

l'experiència, així com la posada en marxa de les diferents activitats i festivals que 

En aquest sentit cal destacar que tal com es veurà a continuació, les 

característiques concretes de la biblioteca i de la seva comunitat, han obligat a 

replantejar i adaptar algunes parts del projecte per poder engegar

D'aquesta forma a continuació es descriuen les següents fases d'implantació i 

execució del projecte, que s'han portat a terme a partir de la resolució de la 

Fase 0.1 Disseny i prototipat de ZonaFase 0.1 Disseny i prototipat de ZonaFase 0.1 Disseny i prototipat de ZonaFase 0.1 Disseny i prototipat de Zona    GamingGamingGamingGaming    (novembre (novembre (novembre (novembre ----    desembre 2018).desembre 2018).desembre 2018).desembre 2018).

Aquesta fase ha anat adreçada a mantenir diverses reunions amb l'equip directiu i 

tècnic de la biblioteca, amb la finalitat d'avaluar les característiques concretes de la 

biblioteca i la comunitat usuària, per tal d'adequar-se el més possible a les 

necessitats i les demandes d'aquestes. 

També al mes de desembre es va portar a terme la primera sessió de

festivals conjuntament amb la biblioteca Zona Nord. En aquesta participaren les i els 

usuaris de la biblioteca. Com a resultat es va obtenir tot un seguit de propostes 

temàtiques i activitats a desenvolupar durant els tres festivals plantejats per l'any 
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Casals Joves del districte que han assistit tant a les sessions del projecte com als 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, 

coordinador pedagògic i acadèmic del videojoc, dinamitzador de l'espai 

, dinamitzador de projectes, agents de la biblioteca, agents 

te, usuaris de la biblioteca, teixit del barri, centres 

Iglésias - Can Fabra a 

2018, amb la confirmació de la resolució positiva de 

de la Diputació de Barcelona. A partir d'aquesta, es compta 

amb el capital econòmic possible per portar endavant la implantació de 

les diferents activitats i festivals que 

En aquest sentit cal destacar que tal com es veurà a continuació, les 

característiques concretes de la biblioteca i de la seva comunitat, han obligat a 

projecte per poder engegar-lo. 

D'aquesta forma a continuació es descriuen les següents fases d'implantació i 

execució del projecte, que s'han portat a terme a partir de la resolució de la 

desembre 2018).desembre 2018).desembre 2018).desembre 2018).    

Aquesta fase ha anat adreçada a mantenir diverses reunions amb l'equip directiu i 

tècnic de la biblioteca, amb la finalitat d'avaluar les característiques concretes de la 

el més possible a les 

També al mes de desembre es va portar a terme la primera sessió de co-disseny de 

festivals conjuntament amb la biblioteca Zona Nord. En aquesta participaren les i els 

om a resultat es va obtenir tot un seguit de propostes 

temàtiques i activitats a desenvolupar durant els tres festivals plantejats per l'any 



En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, 

coordinador pedagògic i acadèmic 

de la biblioteca, Consorci de Biblioteques.

    

Fase 1 Posada en marxa de ZonaFase 1 Posada en marxa de ZonaFase 1 Posada en marxa de ZonaFase 1 Posada en marxa de Zona

festes (generfestes (generfestes (generfestes (gener----junyjunyjunyjuny    2019201920192019).).).).    

 

Tal com s'ha avançat a l'inici d'aquesta memòria, 

la posada en marxa del projecte a la biblioteca Ignasi

variacions responen principalment a la necessitat d'adaptar els calendaris 

d'implementació del projecte, per tal d'ajustar

biblioteca. El fet d'haver començat al mes de novembre de 2018 (donat que fins a 

final d'aquest mes no es va resoldre la convocatòria de

com inicialment estava previst, ha suposat una sèrie de qüest

necessàriament al projecte.

d'execució, com en les activitats previstes, obligant a diferents adaptacions per tal 

d'ajustar també amb la disponibilitat i el mateix calendari de la biblio

 

Cal destacar a més, que el projecte Zona

Fabra, es restringia únicament a la dinamització de la part de projectes tecnològics i 

la realització de festivals de caràcter comunitari. En aquest sentit la 

dinamització de l'espai Gaming
 

Pel que respecta a la posada en marxa del 

s'han portat a terme 3 festivals l'any 2019 (Festivals de Videojocs i Art, Festiva

Rol i Festival de Videojoc km 0). Tant les temàtiques com les activitats que ha 

englobat cadascun d'ells, varen ser definides durant les sessions de

es varen portar a terme de forma conjunta entre les biblioteques Zona Nord i Can 

Fabra. Cal destacar que per les raons anteriorment exposades relatives a la 

resolució de la convocatòria de

març amb la celebració del primer festival i no al desembre com estava previst.

 

Un altre aspecte que destacarem més endavant, és que si bé inicialment estava 

previst que els festivals es portaren a terme simultàniament en les dues 

biblioteques, aquest aspecte es va complir en el cas del primer festival, però per 

diverses raons de les quals es parlarà més 

dos restants es portaren a terme per separat. Malgrat açò, tant les temàtiques com 

les activitats, han sigut iguals per a les dues biblioteques, tal com s'havia establert a 

les sessions de co-disseny 

 

En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, 

coordinador pedagògic i acadèmic del videojoc, direcció de la biblioteca, equip tècnic 

de la biblioteca, Consorci de Biblioteques. 

Fase 1 Posada en marxa de ZonaFase 1 Posada en marxa de ZonaFase 1 Posada en marxa de ZonaFase 1 Posada en marxa de Zona    GamingGamingGamingGaming    i el programa d'activitats, projectes i i el programa d'activitats, projectes i i el programa d'activitats, projectes i i el programa d'activitats, projectes i 

    

Tal com s'ha avançat a l'inici d'aquesta memòria, s'han donat importants variants en 

la posada en marxa del projecte a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. Aquestes 

variacions responen principalment a la necessitat d'adaptar els calendaris 

d'implementació del projecte, per tal d'ajustar-los a la realitat i la programació de la 

biblioteca. El fet d'haver començat al mes de novembre de 2018 (donat que fins a 

final d'aquest mes no es va resoldre la convocatòria de Bibliolab) i no al setembre, 

com inicialment estava previst, ha suposat una sèrie de qüestions que han influït 

necessàriament al projecte. Aquesta situació ha influït tant en el calendari 

d'execució, com en les activitats previstes, obligant a diferents adaptacions per tal 

d'ajustar també amb la disponibilitat i el mateix calendari de la biblio

Cal destacar a més, que el projecte Zona Gaming a la biblioteca Ignasi

Fabra, es restringia únicament a la dinamització de la part de projectes tecnològics i 

la realització de festivals de caràcter comunitari. En aquest sentit la 

Gaming, era tasca de l'equip tècnic de la biblioteca.

Pel que respecta a la posada en marxa del programa de festivals comunitarisprograma de festivals comunitarisprograma de festivals comunitarisprograma de festivals comunitaris

s'han portat a terme 3 festivals l'any 2019 (Festivals de Videojocs i Art, Festiva

Rol i Festival de Videojoc km 0). Tant les temàtiques com les activitats que ha 

englobat cadascun d'ells, varen ser definides durant les sessions de

es varen portar a terme de forma conjunta entre les biblioteques Zona Nord i Can 

Cal destacar que per les raons anteriorment exposades relatives a la 

resolució de la convocatòria de Bibliolab, la posada en marxa va començar al mes de 

març amb la celebració del primer festival i no al desembre com estava previst.

destacarem més endavant, és que si bé inicialment estava 

previst que els festivals es portaren a terme simultàniament en les dues 

biblioteques, aquest aspecte es va complir en el cas del primer festival, però per 

diverses raons de les quals es parlarà més endavant, finalment s'ha decidit que els 

dos restants es portaren a terme per separat. Malgrat açò, tant les temàtiques com 

les activitats, han sigut iguals per a les dues biblioteques, tal com s'havia establert a 

 realitzades amb la comunitat. 
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En el desenvolupament d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, 

del videojoc, direcció de la biblioteca, equip tècnic 

i el programa d'activitats, projectes i i el programa d'activitats, projectes i i el programa d'activitats, projectes i i el programa d'activitats, projectes i 

s'han donat importants variants en 

Can Fabra. Aquestes 

variacions responen principalment a la necessitat d'adaptar els calendaris 

litat i la programació de la 

biblioteca. El fet d'haver començat al mes de novembre de 2018 (donat que fins a 

) i no al setembre, 

ions que han influït 

Aquesta situació ha influït tant en el calendari 

d'execució, com en les activitats previstes, obligant a diferents adaptacions per tal 

d'ajustar també amb la disponibilitat i el mateix calendari de la biblioteca. 

a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can 

Fabra, es restringia únicament a la dinamització de la part de projectes tecnològics i 

la realització de festivals de caràcter comunitari. En aquest sentit la implantació i la 

, era tasca de l'equip tècnic de la biblioteca.  

programa de festivals comunitarisprograma de festivals comunitarisprograma de festivals comunitarisprograma de festivals comunitaris, 

s'han portat a terme 3 festivals l'any 2019 (Festivals de Videojocs i Art, Festival de 

Rol i Festival de Videojoc km 0). Tant les temàtiques com les activitats que ha 

englobat cadascun d'ells, varen ser definides durant les sessions de co-disseny que 

es varen portar a terme de forma conjunta entre les biblioteques Zona Nord i Can 

Cal destacar que per les raons anteriorment exposades relatives a la 

, la posada en marxa va començar al mes de 

març amb la celebració del primer festival i no al desembre com estava previst. 

destacarem més endavant, és que si bé inicialment estava 

previst que els festivals es portaren a terme simultàniament en les dues 

biblioteques, aquest aspecte es va complir en el cas del primer festival, però per 

endavant, finalment s'ha decidit que els 

dos restants es portaren a terme per separat. Malgrat açò, tant les temàtiques com 

les activitats, han sigut iguals per a les dues biblioteques, tal com s'havia establert a 



Respecte a la part de projectes tecnològicsprojectes tecnològicsprojectes tecnològicsprojectes tecnològics

Zona Gaming a la biblioteca Ignasi

una banda al retard en la publicació de la convocatòria, com a la mateixa 

programació de la biblioteca, aquest ha hagut d'ajustar

forma concentrada als mesos de març a juny de 2019. En aquest sentit ha sigut 

necessari compensar les hores dedicades a la part de projectes, pel que s'han portat 

a terme quatre tipus diferents d'activitats, formació a les i els tècnics de la 

biblioteca, un taller de creació d'un joc de taula del barri de Sant Andreu, un taller 

de creació de vídeo i finalment la dinamització de la part de projectes dintre del 

Taller-Lab. A continuació passem a descriure cadascuna d'aquestes activitats.

 

Tal com s'ha assenyalat, s'ha portat a terme un 

sessions, adreçat a capacitar les i els tècnics de la biblioteca en les habilitats 

necessàries per poder dinamitzar l

portar a terme durant el mes de març

biblioteca Zona Nord, aquesta formació ha comptat amb una part teòrica adreçada a 

proveir de coneixements bàsics al personal de 

destaquem, dinàmiques per al desenvolupament de les assemblees, metodologies 

de gestió del grup i de l'espai, això com nocions de pedagogia per portar endavant 

aquestes tasques. Dintre d'aquesta formació es varen incloure 

capacitar les i els tècnics de la biblioteca en l'ús de l'equipament tècnic adreçat a 

l'espai com les videoconsoles, la impressora 3D o bé les ulleres de Realitat Virtual. 

Aquesta part de la formació, es va fer baix demanda expressa de l'

suposar, ajustar el projecte a les necessitats específiques de la biblioteca.

 

També s'han realitzat dos tallers de creació tecnològica, per poder compensar les 

hores i ajustar-les a les definides per a la part de Taller

realitzat un taller de creació de Joc de Taula de Sant Andreutaller de creació de Joc de Taula de Sant Andreutaller de creació de Joc de Taula de Sant Andreutaller de creació de Joc de Taula de Sant Andreu

jove-adult. Durant sis sessions en els mesos de maig i juny, s'ha desenvolupat un 

prototip tipus Trivial de Sant Andreu, que també ha comptat amb due

disseny tecnològic emprant diferents tipus de 

taulell de joc, les cartes i les fitxes.

 

De la mateixa manera i també als mesos de maig i juny, s'ha portat a terme un 

de creació de vídeos,de creació de vídeos,de creació de vídeos,de creació de vídeos, per a públi

capacitar les i els participants en l'ús de 

(gravadores, micròfons, etc.) amb la finalitat de crear una sèrie de clips adreçats a 

un públic adolescent que donaren a conèix

destacar que s'han portat a terme tres sessions de creació, que han comptat amb 

 

projectes tecnològicsprojectes tecnològicsprojectes tecnològicsprojectes tecnològics desenvolupada dintre del marc de 

a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, cal destacar que degut per 

una banda al retard en la publicació de la convocatòria, com a la mateixa 

programació de la biblioteca, aquest ha hagut d'ajustar-se per ser desenvolupat de 

forma concentrada als mesos de març a juny de 2019. En aquest sentit ha sigut 

necessari compensar les hores dedicades a la part de projectes, pel que s'han portat 

atre tipus diferents d'activitats, formació a les i els tècnics de la 

biblioteca, un taller de creació d'un joc de taula del barri de Sant Andreu, un taller 

de creació de vídeo i finalment la dinamització de la part de projectes dintre del 

ntinuació passem a descriure cadascuna d'aquestes activitats.

Tal com s'ha assenyalat, s'ha portat a terme un programa formatiuprograma formatiuprograma formatiuprograma formatiu

sessions, adreçat a capacitar les i els tècnics de la biblioteca en les habilitats 

necessàries per poder dinamitzar la part de videojoc social a Zona Gaming

portar a terme durant el mes de març. De la mateixa forma que es va fer a la 

biblioteca Zona Nord, aquesta formació ha comptat amb una part teòrica adreçada a 

proveir de coneixements bàsics al personal de la biblioteca. Entre els mateixos 

destaquem, dinàmiques per al desenvolupament de les assemblees, metodologies 

de gestió del grup i de l'espai, això com nocions de pedagogia per portar endavant 

aquestes tasques. Dintre d'aquesta formació es varen incloure dues sessions per 

capacitar les i els tècnics de la biblioteca en l'ús de l'equipament tècnic adreçat a 

l'espai com les videoconsoles, la impressora 3D o bé les ulleres de Realitat Virtual. 

Aquesta part de la formació, es va fer baix demanda expressa de l'equip directiu i va 

suposar, ajustar el projecte a les necessitats específiques de la biblioteca.

També s'han realitzat dos tallers de creació tecnològica, per poder compensar les 

les a les definides per a la part de Taller-Lab. En aquest sentit s'ha 

taller de creació de Joc de Taula de Sant Andreutaller de creació de Joc de Taula de Sant Andreutaller de creació de Joc de Taula de Sant Andreutaller de creació de Joc de Taula de Sant Andreu, adreçat a un públic 

adult. Durant sis sessions en els mesos de maig i juny, s'ha desenvolupat un 

prototip tipus Trivial de Sant Andreu, que també ha comptat amb due

disseny tecnològic emprant diferents tipus de software i la impressora 3D, per al 

taulell de joc, les cartes i les fitxes. 

De la mateixa manera i també als mesos de maig i juny, s'ha portat a terme un 

per a públic jove de 12 a 20 anys. L'objectiu del mateix era 

capacitar les i els participants en l'ús de software i diverses eines digitals 
(gravadores, micròfons, etc.) amb la finalitat de crear una sèrie de clips adreçats a 

un públic adolescent que donaren a conèixer el projecte. En aquest sentit cal 

destacar que s'han portat a terme tres sessions de creació, que han comptat amb 
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desenvolupada dintre del marc de 

Can Fabra, cal destacar que degut per 

una banda al retard en la publicació de la convocatòria, com a la mateixa 

se per ser desenvolupat de 

forma concentrada als mesos de març a juny de 2019. En aquest sentit ha sigut 

necessari compensar les hores dedicades a la part de projectes, pel que s'han portat 

atre tipus diferents d'activitats, formació a les i els tècnics de la 

biblioteca, un taller de creació d'un joc de taula del barri de Sant Andreu, un taller 

de creació de vídeo i finalment la dinamització de la part de projectes dintre del 

ntinuació passem a descriure cadascuna d'aquestes activitats. 

programa formatiuprograma formatiuprograma formatiuprograma formatiu de quatre 

sessions, adreçat a capacitar les i els tècnics de la biblioteca en les habilitats 

Gaming, que es va 

. De la mateixa forma que es va fer a la 

biblioteca Zona Nord, aquesta formació ha comptat amb una part teòrica adreçada a 

la biblioteca. Entre els mateixos 

destaquem, dinàmiques per al desenvolupament de les assemblees, metodologies 

de gestió del grup i de l'espai, això com nocions de pedagogia per portar endavant 

dues sessions per 

capacitar les i els tècnics de la biblioteca en l'ús de l'equipament tècnic adreçat a 

l'espai com les videoconsoles, la impressora 3D o bé les ulleres de Realitat Virtual. 

equip directiu i va 

suposar, ajustar el projecte a les necessitats específiques de la biblioteca. 

També s'han realitzat dos tallers de creació tecnològica, per poder compensar les 

. En aquest sentit s'ha 

, adreçat a un públic 

adult. Durant sis sessions en els mesos de maig i juny, s'ha desenvolupat un 

prototip tipus Trivial de Sant Andreu, que també ha comptat amb dues sessions de 

i la impressora 3D, per al 

De la mateixa manera i també als mesos de maig i juny, s'ha portat a terme un taller taller taller taller 

c jove de 12 a 20 anys. L'objectiu del mateix era 

i diverses eines digitals 

(gravadores, micròfons, etc.) amb la finalitat de crear una sèrie de clips adreçats a 

er el projecte. En aquest sentit cal 

destacar que s'han portat a terme tres sessions de creació, que han comptat amb 



una bona acollida per part de la comunitat i que finalment s'han traduït en la 

generació de diversos projectes, que s'han pogut visualitzar

km 0. 

Finalment per concloure aquest punt, farem referència a les sessions de 

desenvolupament de projecte que s'han portat a terme dintre de l'espai de Taller

Lab. Aquestes s'han desenvolupat durant els mesos d'abril a juny. Cal 

al contrari que a Zona Nord, en aquest cas l'accés a aquest tipus d'activitat 

completament gratuïta es feia baix inscripció quedant limitada la participació a 12 

persones, en funció de les capacitats tant de la biblioteca com del personal tècn

És necessari assenyalar que en tractar

la realització d'un prototip previ, ni un treball previ amb la comunitat per vincular

a Zona Gaming, l'abast ha sigut molt limitat, comptant amb una participació esc

tal com es veurà més endavant a l'anàlisi del projecte.

 

Per concloure aquest punt i apartat, queda comentar que en el desenvolupament 

d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, coordinador pedagògic i 

acadèmic del videojoc, direcció de la b

dinamitzadors tecnològics. 
 

    3. Anàlisi del projecte3. Anàlisi del projecte3. Anàlisi del projecte3. Anàlisi del projecte
 

Aquest capítol està dedicat a analitzar a partir de les dades obtingudes en el 

desenvolupament del projecte Zona Gamin a la biblioteca Zona Nord a

mesos de juny de 2018 a juny 2019, de forma que ofereixi una perspectiva general de 

la implantació i el desenvolupament que ha tingut al llarg dels mesos.

Per portar endavant aquesta tasca s'ha decidit subdividir

forma que es pugui oferir una visió detallada de cadascuna de les diferents parts 

que el componen i ajudin, a configurar una perspectiva comparativa i general del 

projecte. 

 

No s'ha incorporat en aquest

Can Fabra, donat que allí s'ha portat a terme únicament la part del programa de 

Taller-Lab i Festivals, que més avant tractarem de forma separada.

    

3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.

    

Tal com s'ha comentat a apartats anteriors, 

Gaming, s'inicia al mes de gener de 2018, quan les entitats participants BitLab 

Cultural i Asociación Cultural ArsGames reben l'encarreg per part de Foment de la 

 

una bona acollida per part de la comunitat i que finalment s'han traduït en la 

generació de diversos projectes, que s'han pogut visualitzar al Festival de Videojoc 

Finalment per concloure aquest punt, farem referència a les sessions de 

desenvolupament de projecte que s'han portat a terme dintre de l'espai de Taller

. Aquestes s'han desenvolupat durant els mesos d'abril a juny. Cal 

al contrari que a Zona Nord, en aquest cas l'accés a aquest tipus d'activitat 

completament gratuïta es feia baix inscripció quedant limitada la participació a 12 

persones, en funció de les capacitats tant de la biblioteca com del personal tècn

És necessari assenyalar que en tractar-se d'una part del projecte instal·lada sense 

la realització d'un prototip previ, ni un treball previ amb la comunitat per vincular

, l'abast ha sigut molt limitat, comptant amb una participació esc

tal com es veurà més endavant a l'anàlisi del projecte. 

Per concloure aquest punt i apartat, queda comentar que en el desenvolupament 

d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, coordinador pedagògic i 

acadèmic del videojoc, direcció de la biblioteca, equip tècnic de la biblioteca i 

 

3. Anàlisi del projecte3. Anàlisi del projecte3. Anàlisi del projecte3. Anàlisi del projecte    a Zona Norda Zona Norda Zona Norda Zona Nord....    

Aquest capítol està dedicat a analitzar a partir de les dades obtingudes en el 

desenvolupament del projecte Zona Gamin a la biblioteca Zona Nord a

mesos de juny de 2018 a juny 2019, de forma que ofereixi una perspectiva general de 

la implantació i el desenvolupament que ha tingut al llarg dels mesos.

Per portar endavant aquesta tasca s'ha decidit subdividir-lo en diferents apartats, de 

forma que es pugui oferir una visió detallada de cadascuna de les diferents parts 

que el componen i ajudin, a configurar una perspectiva comparativa i general del 

No s'ha incorporat en aquest capítol l'experiència de la biblioteca Ignasi

Can Fabra, donat que allí s'ha portat a terme únicament la part del programa de 

i Festivals, que més avant tractarem de forma separada.

3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.3.1 Avaluació del procés de disseny de Zona Gaming.    

Tal com s'ha comentat a apartats anteriors, el procés de disseny i adequació de Zona 

Gaming, s'inicia al mes de gener de 2018, quan les entitats participants BitLab 

Cultural i Asociación Cultural ArsGames reben l'encarreg per part de Foment de la 
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una bona acollida per part de la comunitat i que finalment s'han traduït en la 

al Festival de Videojoc 

Finalment per concloure aquest punt, farem referència a les sessions de 

desenvolupament de projecte que s'han portat a terme dintre de l'espai de Taller-

. Aquestes s'han desenvolupat durant els mesos d'abril a juny. Cal destacar que 

al contrari que a Zona Nord, en aquest cas l'accés a aquest tipus d'activitat 

completament gratuïta es feia baix inscripció quedant limitada la participació a 12 

persones, en funció de les capacitats tant de la biblioteca com del personal tècnic. 

se d'una part del projecte instal·lada sense 

la realització d'un prototip previ, ni un treball previ amb la comunitat per vincular-la 

, l'abast ha sigut molt limitat, comptant amb una participació escassa 

Per concloure aquest punt i apartat, queda comentar que en el desenvolupament 

d'aquesta fase han participat: coordinador projecte, coordinador pedagògic i 

iblioteca, equip tècnic de la biblioteca i 

Aquest capítol està dedicat a analitzar a partir de les dades obtingudes en el 

desenvolupament del projecte Zona Gamin a la biblioteca Zona Nord al llarg dels 

mesos de juny de 2018 a juny 2019, de forma que ofereixi una perspectiva general de 

la implantació i el desenvolupament que ha tingut al llarg dels mesos.ç 

lo en diferents apartats, de 

forma que es pugui oferir una visió detallada de cadascuna de les diferents parts 

que el componen i ajudin, a configurar una perspectiva comparativa i general del 

l'experiència de la biblioteca Ignasi Iglésias - 

Can Fabra, donat que allí s'ha portat a terme únicament la part del programa de 

i Festivals, que més avant tractarem de forma separada. 

el procés de disseny i adequació de Zona 

Gaming, s'inicia al mes de gener de 2018, quan les entitats participants BitLab 

Cultural i Asociación Cultural ArsGames reben l'encarreg per part de Foment de la 



Ciutat S.A, de crear un espai de videojoc en clau soc

Torre Baró. A partir d'aquí i després d'un llarg procés de negociació, per definir les 

necessitats, els recursos disponibles, així com altres aspectes rellevants per a la 

seva correcta implementació, finalment Zona Gaming s'

2018. 

    

Les fases d’implementacióLes fases d’implementacióLes fases d’implementacióLes fases d’implementació

 

El disseny original del projecte, ha sofrit nombroses modificacions, per poder 

adaptar-lo tant als recursos disponibles com al calendari d'execució, que va sofrir 

retards en la seva planificació or

generar una proposta que comptava amb quatre fases d'execució, per garantir la 

seva correcta implementació (quadre 1), que finalment va tornar a ser reajustat per 

raons de recursos disponibles i calendari, q

reajustades o eliminades, segons marquès la necessitat.
 

Quadre 1Quadre 1Quadre 1Quadre 18 
 

La reformulació de les fases de desenvolupament anteriorment esmentada, així com 

les activitats que es varen incloure dintre de cadascuna d'aquestes, va 

distribuïda de la següent forma.

 

Fase 0.1 (Juny 2018)Fase 0.1 (Juny 2018)Fase 0.1 (Juny 2018)Fase 0.1 (Juny 2018): Aquesta fase va quedar igual que a la previsió original, per 

tant les tasques desenvolupades són les mateixes que apareixen al quadre.

● Entrevistes i etnografies amb els agents. 

                                               
8Quadre 1Quadre 1Quadre 1Quadre 1, estret del document Draft
document annex 1. 

 

Ciutat S.A, de crear un espai de videojoc en clau social a la biblioteca Zona Nord a 

Torre Baró. A partir d'aquí i després d'un llarg procés de negociació, per definir les 

necessitats, els recursos disponibles, així com altres aspectes rellevants per a la 

seva correcta implementació, finalment Zona Gaming s'engega al mes de juny de 

Les fases d’implementacióLes fases d’implementacióLes fases d’implementacióLes fases d’implementació    

El disseny original del projecte, ha sofrit nombroses modificacions, per poder 

lo tant als recursos disponibles com al calendari d'execució, que va sofrir 

retards en la seva planificació original. A partir d'aquestes reformulacions es va 

generar una proposta que comptava amb quatre fases d'execució, per garantir la 

seva correcta implementació (quadre 1), que finalment va tornar a ser reajustat per 

raons de recursos disponibles i calendari, quedant algunes de les seves parts 

reajustades o eliminades, segons marquès la necessitat. 

La reformulació de les fases de desenvolupament anteriorment esmentada, així com 

les activitats que es varen incloure dintre de cadascuna d'aquestes, va 

distribuïda de la següent forma. 

: Aquesta fase va quedar igual que a la previsió original, per 

tant les tasques desenvolupades són les mateixes que apareixen al quadre.

Entrevistes i etnografies amb els agents.  

        
, estret del document Draft-Pla de Treball - v.0.7. Inclòs en aquesta memòria com a 
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ial a la biblioteca Zona Nord a 

Torre Baró. A partir d'aquí i després d'un llarg procés de negociació, per definir les 

necessitats, els recursos disponibles, així com altres aspectes rellevants per a la 

engega al mes de juny de 

El disseny original del projecte, ha sofrit nombroses modificacions, per poder 

lo tant als recursos disponibles com al calendari d'execució, que va sofrir 

iginal. A partir d'aquestes reformulacions es va 

generar una proposta que comptava amb quatre fases d'execució, per garantir la 

seva correcta implementació (quadre 1), que finalment va tornar a ser reajustat per 

uedant algunes de les seves parts 

La reformulació de les fases de desenvolupament anteriorment esmentada, així com 

les activitats que es varen incloure dintre de cadascuna d'aquestes, va quedar 

: Aquesta fase va quedar igual que a la previsió original, per 

tant les tasques desenvolupades són les mateixes que apareixen al quadre. 

v.0.7. Inclòs en aquesta memòria com a 



● Detecció de necessitats, interessos i recursos. 

● Disseny del programa de formació i de la documentació de referència 

(protocols i manuals de bones pràctiques) per al pilot learning

als tècnics de la biblioteca

  

Fase 0.2 (JuliolFase 0.2 (JuliolFase 0.2 (JuliolFase 0.2 (Juliol----Agost 2018):Agost 2018):Agost 2018):Agost 2018):

relatives al calendari d'actuació i als recursos disponibles. Les activitats que es 

varen desenvolupar són.  

● Activitats d'estiu a l'espai gamer. 

● Proto-Pilot de l'espai gamer per a començar a capacitar als agents de la 

biblioteca en metodologies de videojoc social i acompanyament comunitari

● Cerca de finançament per desenvolupar el programa de projectes, activitats i 

festes, a través de Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de 

Barcelona. 

 

Fase 0.3 (SetembrFase 0.3 (SetembrFase 0.3 (SetembrFase 0.3 (Setembre 2018):e 2018):e 2018):e 2018):

modificacions relacionades amb el calendari d'execució previst i la necessitat de 

generar un marge espaciotemporal, per contactar amb altres agents socioculturals 

de Zona Nord, per poder portar endav

També per falta de recursos econòmics que s'havien sol·licitat al mes de juny a 

Diputació de Barcelona, per portar endavant el programa d'activitats i festes, 

aquestes tasques varen quedar posposades per un

desenvolupament. Les activitats que es varen desenvolupar són les següents:

 

● Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca.

● Disseny preliminar dels espais de Zona Gaming.

 

Fase 1 (Octubre Fase 1 (Octubre Fase 1 (Octubre Fase 1 (Octubre ----Desembre 2018):Desembre 2018):Desembre 2018):Desembre 2018):

al quadre, finalment van poder portar

econòmics disponibles, ja que finalment es va resoldre positivament la subvenció 

Bibliolab de la Diputació de Barcelona i es 

Consorci de Biblioteques de Barcelona. Aquest programa d'activitats va sumar 

també la inclusió dintre del projecte de la Biblioteca Ignasi Iglésias 

banda durant aquesta fase se sumen activitats que hav

fases anteriors, per falta de temps o bé per falta de recursos tal com s'ha indicat. 

Les activitats realitzades dintre d'aquesta fase han sigut les següents:

 

● Posada en marxa de l'espai Zona Gaming.

● Formació pràctica de les i els tè

 

essitats, interessos i recursos.  

Disseny del programa de formació i de la documentació de referència 

(protocols i manuals de bones pràctiques) per al pilot learning

als tècnics de la biblioteca. 

Agost 2018):Agost 2018):Agost 2018):Agost 2018): Aquesta fase va sofrir una sèrie de modificacions 

relatives al calendari d'actuació i als recursos disponibles. Les activitats que es 

Activitats d'estiu a l'espai gamer.  

Pilot de l'espai gamer per a començar a capacitar als agents de la 

biblioteca en metodologies de videojoc social i acompanyament comunitari

Cerca de finançament per desenvolupar el programa de projectes, activitats i 

festes, a través de Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de 

e 2018):e 2018):e 2018):e 2018): Aquesta fase de desenvolupament també va sofrir 

modificacions relacionades amb el calendari d'execució previst i la necessitat de 

generar un marge espaciotemporal, per contactar amb altres agents socioculturals 

de Zona Nord, per poder portar endavant els tastets i les presentacions del projecte. 

També per falta de recursos econòmics que s'havien sol·licitat al mes de juny a 

Diputació de Barcelona, per portar endavant el programa d'activitats i festes, 

aquestes tasques varen quedar posposades per una fase posterior de 

desenvolupament. Les activitats que es varen desenvolupar són les següents:

Formació i capacitació de les i els tècnics de la biblioteca. 

Disseny preliminar dels espais de Zona Gaming. 

Desembre 2018):Desembre 2018):Desembre 2018):Desembre 2018): Les activitats, festes i projectes que s'indiquen 

al quadre, finalment van poder portar-se a terme, donat l'augment dels recursos 

econòmics disponibles, ja que finalment es va resoldre positivament la subvenció 

Bibliolab de la Diputació de Barcelona i es va sumar també, la part corresponent al 

Consorci de Biblioteques de Barcelona. Aquest programa d'activitats va sumar 

també la inclusió dintre del projecte de la Biblioteca Ignasi Iglésias 

banda durant aquesta fase se sumen activitats que havien quedat posposades a 

fases anteriors, per falta de temps o bé per falta de recursos tal com s'ha indicat. 

Les activitats realitzades dintre d'aquesta fase han sigut les següents:

Posada en marxa de l'espai Zona Gaming. 

Formació pràctica de les i els tècnics de la biblioteca. 
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Disseny del programa de formació i de la documentació de referència 

(protocols i manuals de bones pràctiques) per al pilot learning-by-doing per 

sofrir una sèrie de modificacions 

relatives al calendari d'actuació i als recursos disponibles. Les activitats que es 

Pilot de l'espai gamer per a començar a capacitar als agents de la 

biblioteca en metodologies de videojoc social i acompanyament comunitari. 

Cerca de finançament per desenvolupar el programa de projectes, activitats i 

festes, a través de Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de 

Aquesta fase de desenvolupament també va sofrir 

modificacions relacionades amb el calendari d'execució previst i la necessitat de 

generar un marge espaciotemporal, per contactar amb altres agents socioculturals 

ant els tastets i les presentacions del projecte. 

També per falta de recursos econòmics que s'havien sol·licitat al mes de juny a 

Diputació de Barcelona, per portar endavant el programa d'activitats i festes, 

a fase posterior de 

desenvolupament. Les activitats que es varen desenvolupar són les següents: 

Les activitats, festes i projectes que s'indiquen 

se a terme, donat l'augment dels recursos 

econòmics disponibles, ja que finalment es va resoldre positivament la subvenció 

va sumar també, la part corresponent al 

Consorci de Biblioteques de Barcelona. Aquest programa d'activitats va sumar 

també la inclusió dintre del projecte de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. A 

ien quedat posposades a 

fases anteriors, per falta de temps o bé per falta de recursos tal com s'ha indicat. 

Les activitats realitzades dintre d'aquesta fase han sigut les següents: 



● Posada en marxa del programa d'activitats, festes i projectes, incloent

biblioteca Ignasi Iglésias 

● Sessions de co-disseny de l'espai Zona Gaming.

● Presentació del projecte als agents socioculturals del territori a 

Taula Jove. 

● Documentació i realització de la memòria del projecte.

 

Cal destacar que el quadre finalitza a la fase 1 i no inclou la

que quant es plantejaren les diferents fases d'implementació, el projecte finalitzava 

al mes de desembre, donat que no se sabia si es comptaria amb finançament per la 

seva continuïtat durant la primera meitat del 2019. Fet aquest aclariment incloguem 

dintre d'aquest punt i com a tancament d'aquest, la part corresponent a les 

actuacions realitzades durant gener

 

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2    (Gener(Gener(Gener(Gener----juny 2019):juny 2019):juny 2019):juny 2019):

continuar amb el projecte fins al mes de juny de 2019. Es va posar de manifest la 

necessitat per una banda de continuar amb la tasca realitzada fins al moment, amb 

la finalitat de continuar treball

altra banda es decidí engegar aspectes del projecte que havien quedat relegats com 

la posada en marxa de les sessions intergeneracionals amb el grup de Gent Gran, 

així com continuar fomentat la comun

socials i econòmics) del territori, amb la finalitat de promoure la generació de 

vincles i col·laboracions amb el projecte, contribuint a connectar

comunitat. En aquest sentit les activitats i tasques 

període han sigut les següents:

 

• Continuació del programa formatiu de les i els tècnics de la biblioteca.

• Continuació del programa de projectes tecnològics a l'espai Taller

• Celebració de sessions obertes intergeneraciona

la biblioteca. 

• Celebració de sessions obertes en les quals s'ha comptat amb la participació 

dels Casals Joves del territori.

• Col·laboració amb l'IES Picasso, per a la realització de projectes tecnològics 

dintre del Taller-Lab

comunicació dels festivals.

generat cartells per fomentar 

• Col·laboració amb l'Ateneu de Fabricació Ciutat 

Meridiana, pel desenvolupamen

 

Posada en marxa del programa d'activitats, festes i projectes, incloent

biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. 

disseny de l'espai Zona Gaming. 

Presentació del projecte als agents socioculturals del territori a 

Documentació i realització de la memòria del projecte. 

Cal destacar que el quadre finalitza a la fase 1 i no inclou la , açò és a causa del fet 

que quant es plantejaren les diferents fases d'implementació, el projecte finalitzava 

al mes de desembre, donat que no se sabia si es comptaria amb finançament per la 

seva continuïtat durant la primera meitat del 2019. Fet aquest aclariment incloguem 

dintre d'aquest punt i com a tancament d'aquest, la part corresponent a les 

itzades durant gener-juny de 2019. 

juny 2019):juny 2019):juny 2019):juny 2019): Amb l'inici de l'any i un cop garantit el finançament per 

continuar amb el projecte fins al mes de juny de 2019. Es va posar de manifest la 

necessitat per una banda de continuar amb la tasca realitzada fins al moment, amb 

la finalitat de continuar treballant i fidelitzant la comunitat de joves participant. Per 

altra banda es decidí engegar aspectes del projecte que havien quedat relegats com 

la posada en marxa de les sessions intergeneracionals amb el grup de Gent Gran, 

així com continuar fomentat la comunicació entre els diversos agents (culturals, 

socials i econòmics) del territori, amb la finalitat de promoure la generació de 

vincles i col·laboracions amb el projecte, contribuint a connectar

En aquest sentit les activitats i tasques portades a terme durant aquest 

període han sigut les següents: 

Continuació del programa formatiu de les i els tècnics de la biblioteca.

Continuació del programa de projectes tecnològics a l'espai Taller

Celebració de sessions obertes intergeneracionals amb el grup Gent Gran de 

Celebració de sessions obertes en les quals s'ha comptat amb la participació 

dels Casals Joves del territori. 

Col·laboració amb l'IES Picasso, per a la realització de projectes tecnològics 

Lab de Zona Gaming i també, per a la campanya de 

comunicació dels festivals. Des de l'assignatura d'Art de 4t d'ESO, s'han 

generat cartells per fomentar la difusió als joves del barri. 

amb l'Ateneu de Fabricació Ciutat 

desenvolupament de projectes de caràcter tecnològic.
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Posada en marxa del programa d'activitats, festes i projectes, incloent-hi la 

Presentació del projecte als agents socioculturals del territori a través de la 

, açò és a causa del fet 

que quant es plantejaren les diferents fases d'implementació, el projecte finalitzava 

al mes de desembre, donat que no se sabia si es comptaria amb finançament per la 

seva continuïtat durant la primera meitat del 2019. Fet aquest aclariment incloguem 

dintre d'aquest punt i com a tancament d'aquest, la part corresponent a les 

Amb l'inici de l'any i un cop garantit el finançament per 

continuar amb el projecte fins al mes de juny de 2019. Es va posar de manifest la 

necessitat per una banda de continuar amb la tasca realitzada fins al moment, amb 

ant i fidelitzant la comunitat de joves participant. Per 

altra banda es decidí engegar aspectes del projecte que havien quedat relegats com 

la posada en marxa de les sessions intergeneracionals amb el grup de Gent Gran, 

icació entre els diversos agents (culturals, 

socials i econòmics) del territori, amb la finalitat de promoure la generació de 

vincles i col·laboracions amb el projecte, contribuint a connectar-lo amb la 

portades a terme durant aquest 

Continuació del programa formatiu de les i els tècnics de la biblioteca. 

Continuació del programa de projectes tecnològics a l'espai Taller-Lab. 

ls amb el grup Gent Gran de 

Celebració de sessions obertes en les quals s'ha comptat amb la participació 

Col·laboració amb l'IES Picasso, per a la realització de projectes tecnològics 

i també, per a la campanya de 

d'Art de 4t d'ESO, s'han 

amb l'Ateneu de Fabricació Ciutat 

tecnològic. 



• Posada en marxa del programa de festivals comunitaris amb la ce

tres esdeveniments:

o Festival de Videojocs i Art, 

o Festival de Rol, 

o Festival de Videojocs

 

Per finalitzar aquest punt i des d'una perspectiva general del recorregut del 

projecte, podem extreure una sèrie de conclusions:

• Zona Gaming ha aconseguit consolidar

al jovent al llarg del curs 2018

de 15 participants, que assisteixen de forma més o menys regular a les 

sessions setmanals i participen activament de l'assemblea, amb propostes 

adreçades a la millora d'aquest.

• Encara que ha sigut un procés lent, el projecte ha aconseguit arrelar

territori i teixir xarxes de col·laboració amb altres agents i equipaments, com 

és el cas de l'IES Picasso, l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, els 

diferents Casals Joves que h

o el grup de Gent Gran, amb el que s'ha portat a terme una sessió d'intercanvi 

i joc intergeneracional. A banda d'aquestes connexions, cal destacar que s'ha 

continuat amb la comunicació i difusió de Zona

amb la finalitat de continuar amb la tasca d'interconnectar el projecte amb el 

territori. Està previst que aquesta continuï desenvolupant

segona meitat de 2019, per part de l'equip tècnic de la biblioteca.

• Pel que respecta a la formació de les i els tècnics de la biblioteca, cal valorar 

molt positivament aquest procés en el qual s'han assolit tots els objectius del 

programa (tant a escala teòrica com pràctica), donant com a resultat la 

completa capacitació de

necessàries per continuar desenvolupant el projecte de forma autònoma.

• El programa de festivals que s'ha portat a terme ha comptat amb una bona 

acollida per part de la comunitat, aquest fet es relaciona

el seu disseny hagi sigut realitzat per les i els participants del projecte de 

forma conjunta amb la comunitat de la biblioteca Can Fabra, sent aquests el 

que han proposat els àmbits temàtics i les activitats en funció dels seus 

interessos i gustos. Cal assenyalar que encara que s'ha comptat amb la 

participació de la comunitat de joves (12

participació majoritària de dones amb una mitjana del 60% del total dels 

assistents, no s'ha aconseguit una partici

la major part ha sigut població infantil (entre els 8 als 11 anys). Encara que 

s'han provat diferents estratègies com canviar el dia de celebració dels 

 

Posada en marxa del programa de festivals comunitaris amb la ce

tres esdeveniments: 

Festival de Videojocs i Art, celebrat el 29 de març de 2019.

Festival de Rol, celebrat el 22 de maig de 2019. 

Videojocs Km 0, celebrat el 26 de juny de 2019.

Per finalitzar aquest punt i des d'una perspectiva general del recorregut del 

projecte, podem extreure una sèrie de conclusions: 

ha aconseguit consolidar-se com un espai i un projecte adreçat 

jovent al llarg del curs 2018-2019. Actualment compta amb una comunitat 

de 15 participants, que assisteixen de forma més o menys regular a les 

sessions setmanals i participen activament de l'assemblea, amb propostes 

adreçades a la millora d'aquest. 

que ha sigut un procés lent, el projecte ha aconseguit arrelar

territori i teixir xarxes de col·laboració amb altres agents i equipaments, com 

és el cas de l'IES Picasso, l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, els 

diferents Casals Joves que han participat tant a les sessions com als festivals 

o el grup de Gent Gran, amb el que s'ha portat a terme una sessió d'intercanvi 

i joc intergeneracional. A banda d'aquestes connexions, cal destacar que s'ha 

continuat amb la comunicació i difusió de Zona Gaming i les seves activitats, 

amb la finalitat de continuar amb la tasca d'interconnectar el projecte amb el 

territori. Està previst que aquesta continuï desenvolupant-

segona meitat de 2019, per part de l'equip tècnic de la biblioteca.

el que respecta a la formació de les i els tècnics de la biblioteca, cal valorar 

molt positivament aquest procés en el qual s'han assolit tots els objectius del 

programa (tant a escala teòrica com pràctica), donant com a resultat la 

completa capacitació de les i els tècnics de la biblioteca en les habilitats 

necessàries per continuar desenvolupant el projecte de forma autònoma.

El programa de festivals que s'ha portat a terme ha comptat amb una bona 

acollida per part de la comunitat, aquest fet es relaciona directament en què 

el seu disseny hagi sigut realitzat per les i els participants del projecte de 

forma conjunta amb la comunitat de la biblioteca Can Fabra, sent aquests el 

que han proposat els àmbits temàtics i les activitats en funció dels seus 

sos i gustos. Cal assenyalar que encara que s'ha comptat amb la 

participació de la comunitat de joves (12-18 anys) i que s'ha aconseguit una 

participació majoritària de dones amb una mitjana del 60% del total dels 

assistents, no s'ha aconseguit una participació significativa del jovent, ja que 

la major part ha sigut població infantil (entre els 8 als 11 anys). Encara que 

s'han provat diferents estratègies com canviar el dia de celebració dels 
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Posada en marxa del programa de festivals comunitaris amb la celebració de 

celebrat el 29 de març de 2019. 

0, celebrat el 26 de juny de 2019. 

Per finalitzar aquest punt i des d'una perspectiva general del recorregut del 

se com un espai i un projecte adreçat 

2019. Actualment compta amb una comunitat 

de 15 participants, que assisteixen de forma més o menys regular a les 

sessions setmanals i participen activament de l'assemblea, amb propostes 

que ha sigut un procés lent, el projecte ha aconseguit arrelar-se en el 

territori i teixir xarxes de col·laboració amb altres agents i equipaments, com 

és el cas de l'IES Picasso, l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, els 

an participat tant a les sessions com als festivals 

o el grup de Gent Gran, amb el que s'ha portat a terme una sessió d'intercanvi 

i joc intergeneracional. A banda d'aquestes connexions, cal destacar que s'ha 

i les seves activitats, 

amb la finalitat de continuar amb la tasca d'interconnectar el projecte amb el 

-se al llarg de la 

segona meitat de 2019, per part de l'equip tècnic de la biblioteca.    

el que respecta a la formació de les i els tècnics de la biblioteca, cal valorar 

molt positivament aquest procés en el qual s'han assolit tots els objectius del 

programa (tant a escala teòrica com pràctica), donant com a resultat la 

les i els tècnics de la biblioteca en les habilitats 

necessàries per continuar desenvolupant el projecte de forma autònoma.    

El programa de festivals que s'ha portat a terme ha comptat amb una bona 

directament en què 

el seu disseny hagi sigut realitzat per les i els participants del projecte de 

forma conjunta amb la comunitat de la biblioteca Can Fabra, sent aquests el 

que han proposat els àmbits temàtics i les activitats en funció dels seus 

sos i gustos. Cal assenyalar que encara que s'ha comptat amb la 

18 anys) i que s'ha aconseguit una 

participació majoritària de dones amb una mitjana del 60% del total dels 

pació significativa del jovent, ja que 

la major part ha sigut població infantil (entre els 8 als 11 anys). Encara que 

s'han provat diferents estratègies com canviar el dia de celebració dels 



festivals de divendres a dimecres (a petició dels joves), generar

campanya de comunicació contundent o convidar altres equipaments (Casals 

Joves) a participar dels esdeveniments, no s'ha aconseguit una majoria de 

participants per damunt dels 12 anys. En aquest sentit queda com a 

estratègia i tasca pendent per a la s

en aquesta línia.    

 

Finalment pel que respecta als projectes desenvolupats dintre del marc de Taller

Lab, tant dintre com fora de la biblioteca, cal destacar que finalment s'ha aconseguit 

els objectius esperats: 

• Capacitar les i els joves en el desenvolupament de projectes de caràcter 

tecnològic, promovent el seu posicionament com a creadors de tecnologia.

• Situar la biblioteca com un laboratori d'experimentació amb videojocs i noves 

tecnologies.    

• Promoure una alfabe

participants.    

• Generar xarxes de col·laboració entre diferents equipaments i agents 

socioculturals del territori.

• Aprofitar els recursos disponibles al territori.

 

Els espais de Zona GamingEls espais de Zona GamingEls espais de Zona GamingEls espais de Zona Gaming

 

La configuració de l'espai és un aspecte fonamental a tindre en compte a l'hora de 

plantejar un projecte, sobretot si aquest te com a objectius generar processos 

d'aprenentatge i socialitzadors. Aquest aspecte ha sigut àmpliament treballat des 

dels àmbits de la pedagogia amb figures com María Montessori com a una de les 

pioneres o la psicologia, com el Doctor Sergi Valera

psicologia ambiental. Per tant és un aspecte al qual se li ha atorgat especial 

importància a l'hora de projectar l'espai on s'anava a desenvolupar Zona Gaming. 

També és una de les raons per la qual l'espai dedicat a Zona Gaming en 

Zona Nord ha anat variant notablement a mesura que avançava el procés de disseny 

del projecte i la seva implementació, per tal que aquest respongués finalment a les 

necessitats i les demandes concretes de les i els participants, dintre de les

possibilitats que oferia la biblioteca.
 

                                               
9 VALERA, SVALERA, SVALERA, SVALERA, S. El simbolisme en la ciutat. Funcions de l’espai simbòlic urbá
1993. 

 

festivals de divendres a dimecres (a petició dels joves), generar

campanya de comunicació contundent o convidar altres equipaments (Casals 

Joves) a participar dels esdeveniments, no s'ha aconseguit una majoria de 

participants per damunt dels 12 anys. En aquest sentit queda com a 

estratègia i tasca pendent per a la segona meitat de l'any continuar treballant 

Finalment pel que respecta als projectes desenvolupats dintre del marc de Taller

, tant dintre com fora de la biblioteca, cal destacar que finalment s'ha aconseguit 

Capacitar les i els joves en el desenvolupament de projectes de caràcter 

tecnològic, promovent el seu posicionament com a creadors de tecnologia.

Situar la biblioteca com un laboratori d'experimentació amb videojocs i noves 

Promoure una alfabetització digital crítica i inclusiva entre les i els joves 

Generar xarxes de col·laboració entre diferents equipaments i agents 

socioculturals del territori.    

Aprofitar els recursos disponibles al territori.    

Els espais de Zona GamingEls espais de Zona GamingEls espais de Zona GamingEls espais de Zona Gaming....    

figuració de l'espai és un aspecte fonamental a tindre en compte a l'hora de 

plantejar un projecte, sobretot si aquest te com a objectius generar processos 

d'aprenentatge i socialitzadors. Aquest aspecte ha sigut àmpliament treballat des 

pedagogia amb figures com María Montessori com a una de les 

pioneres o la psicologia, com el Doctor Sergi Valera9 amb els seus estudis de 

psicologia ambiental. Per tant és un aspecte al qual se li ha atorgat especial 

importància a l'hora de projectar l'espai on s'anava a desenvolupar Zona Gaming. 

També és una de les raons per la qual l'espai dedicat a Zona Gaming en 

Zona Nord ha anat variant notablement a mesura que avançava el procés de disseny 

del projecte i la seva implementació, per tal que aquest respongués finalment a les 

necessitats i les demandes concretes de les i els participants, dintre de les

possibilitats que oferia la biblioteca. 

        
El simbolisme en la ciutat. Funcions de l’espai simbòlic urbá. Tesis Doctoral. Barcelona, 
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festivals de divendres a dimecres (a petició dels joves), generar una 

campanya de comunicació contundent o convidar altres equipaments (Casals 

Joves) a participar dels esdeveniments, no s'ha aconseguit una majoria de 

participants per damunt dels 12 anys. En aquest sentit queda com a 

egona meitat de l'any continuar treballant 

Finalment pel que respecta als projectes desenvolupats dintre del marc de Taller-

, tant dintre com fora de la biblioteca, cal destacar que finalment s'ha aconseguit 

Capacitar les i els joves en el desenvolupament de projectes de caràcter 

tecnològic, promovent el seu posicionament com a creadors de tecnologia.    

Situar la biblioteca com un laboratori d'experimentació amb videojocs i noves 

tització digital crítica i inclusiva entre les i els joves 

Generar xarxes de col·laboració entre diferents equipaments i agents 

figuració de l'espai és un aspecte fonamental a tindre en compte a l'hora de 

plantejar un projecte, sobretot si aquest te com a objectius generar processos 

d'aprenentatge i socialitzadors. Aquest aspecte ha sigut àmpliament treballat des 

pedagogia amb figures com María Montessori com a una de les 

amb els seus estudis de 

psicologia ambiental. Per tant és un aspecte al qual se li ha atorgat especial 

importància a l'hora de projectar l'espai on s'anava a desenvolupar Zona Gaming. 

També és una de les raons per la qual l'espai dedicat a Zona Gaming en la biblioteca 

Zona Nord ha anat variant notablement a mesura que avançava el procés de disseny 

del projecte i la seva implementació, per tal que aquest respongués finalment a les 

necessitats i les demandes concretes de les i els participants, dintre de les 

. Tesis Doctoral. Barcelona, 



La proposta inicial tal com es pot observar a la imatge 1, dividida en quatre zones els 

espais disponibles per al desenvolupament del projecte. Cadascuna d'elles estava 

pensada per a complir una funció específica.

 

Imatge 1Imatge 1Imatge 1Imatge 110101010 
 

Sala Gamer:Sala Gamer:Sala Gamer:Sala Gamer: Ubicada a la planta baixa a la zona d'Infantil de la biblioteca, estava 

pensat com un espai on la comunitat pogués jugar a videojocs i desenvolupar altres 

activitats relacionades amb la temàtica, des de llegir premsa especialitzada i llibres 

fins a oferir petits col·loquis, xerrades i 

    

Sala Multimèdia:Sala Multimèdia:Sala Multimèdia:Sala Multimèdia: Ubicada a la segona planta, en la zona de la biblioteca en la qual 

habitualment sol ocupar el jovent per estudiar, trobar

escolars. Es tracta d'una sala equipada amb ordinad

pensar inicialment per dur a terme sessions especialitzades i de formació específica 

de suport de les activitats que es produeixen a la resta d'espais des d'un punt de 

vista de capacitació i d'alfabetització digital crítica i

 

Sala Taller / Lab:Sala Taller / Lab:Sala Taller / Lab:Sala Taller / Lab: Ubicada també en la segona planta, en la zona emprada 

habitualment pel jovent, es va pensar com un espai per poder treballar en format de 

sessions pràctiques i de laboratori, on realitzar prototipats de videojoc i altres 

projectes. També es va pensar en a

comunitari. Aquesta sala també es va projectar idealment, com l'espai on es podrien 

oferir els programes de jocs europeu analògic del programa "joc comunitari" del 

projecte original i que finalment no s'ha 

usuaris. 

    

Sala Polivalent:Sala Polivalent:Sala Polivalent:Sala Polivalent: Ubicada a la planta baixa, es va pensar com zona per a poder 

realitzar les activitats i festes amb ciutadania donades les seves dimensions i 

                                               
10 Imatge estreta del document annex 1

 

La proposta inicial tal com es pot observar a la imatge 1, dividida en quatre zones els 

espais disponibles per al desenvolupament del projecte. Cadascuna d'elles estava 

pensada per a complir una funció específica. 

Ubicada a la planta baixa a la zona d'Infantil de la biblioteca, estava 

pensat com un espai on la comunitat pogués jugar a videojocs i desenvolupar altres 

activitats relacionades amb la temàtica, des de llegir premsa especialitzada i llibres 

petits col·loquis, xerrades i demos. 

Ubicada a la segona planta, en la zona de la biblioteca en la qual 

habitualment sol ocupar el jovent per estudiar, trobar-se o realitzar les tasques 

escolars. Es tracta d'una sala equipada amb ordinadors i mobiliari, aquesta es va 

pensar inicialment per dur a terme sessions especialitzades i de formació específica 

de suport de les activitats que es produeixen a la resta d'espais des d'un punt de 

vista de capacitació i d'alfabetització digital crítica i inclusiva. 

Ubicada també en la segona planta, en la zona emprada 

habitualment pel jovent, es va pensar com un espai per poder treballar en format de 

sessions pràctiques i de laboratori, on realitzar prototipats de videojoc i altres 

projectes. També es va pensar en aquest espai per a conduir les sessions de disseny 

comunitari. Aquesta sala també es va projectar idealment, com l'espai on es podrien 

oferir els programes de jocs europeu analògic del programa "joc comunitari" del 

projecte original i que finalment no s'ha desenvolupat per falta d'interès de les i els 

Ubicada a la planta baixa, es va pensar com zona per a poder 

realitzar les activitats i festes amb ciutadania donades les seves dimensions i 

        
Imatge estreta del document annex 1 Draft- Pla de Treball - v0.7. 
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La proposta inicial tal com es pot observar a la imatge 1, dividida en quatre zones els 

espais disponibles per al desenvolupament del projecte. Cadascuna d'elles estava 

Ubicada a la planta baixa a la zona d'Infantil de la biblioteca, estava 

pensat com un espai on la comunitat pogués jugar a videojocs i desenvolupar altres 

activitats relacionades amb la temàtica, des de llegir premsa especialitzada i llibres 

Ubicada a la segona planta, en la zona de la biblioteca en la qual 

se o realitzar les tasques 

ors i mobiliari, aquesta es va 

pensar inicialment per dur a terme sessions especialitzades i de formació específica 

de suport de les activitats que es produeixen a la resta d'espais des d'un punt de 

Ubicada també en la segona planta, en la zona emprada 

habitualment pel jovent, es va pensar com un espai per poder treballar en format de 

sessions pràctiques i de laboratori, on realitzar prototipats de videojoc i altres 

quest espai per a conduir les sessions de disseny 

comunitari. Aquesta sala també es va projectar idealment, com l'espai on es podrien 

oferir els programes de jocs europeu analògic del programa "joc comunitari" del 

desenvolupat per falta d'interès de les i els 

Ubicada a la planta baixa, es va pensar com zona per a poder 

realitzar les activitats i festes amb ciutadania donades les seves dimensions i 



capacitat. La sala va necessitar una sèrie

projecte, entre elles una connexió per cable a internet (RJ

connectar l'espai amb Internet i una connexió WiFi d'alta densitat per a poder 

suportar connexions de fins a 100 ciutadans de manera simul

    

Tal com hem comentat la distribució dels diferents espais per allotjar el projecte ha 

anat variant al llarg del temps i adaptant

requeriments de les i els usuaris del projecte, així com a la mateixa disponib

la biblioteca. Cal destacar que no es tracta d'espais exclusius per al projecte Zona 

Gaming, sinó que es comparteixen amb altres activitats que es desenvolupen i 

col·lectius de Zona Nord, que requereixen la reserva d'espais per desenvolupar les 

seves activitats. D'aquesta forma el plantejament inicial dels espais ha quedat 

reconfigurat com desenvolupem a continuació.

 

Zona Gamer:Zona Gamer:Zona Gamer:Zona Gamer: Arrán de l'observació per part de les i els tècnics de la biblioteca de 

les zones que solen ocupar les i els joves a la

va decidir reubicar la Sala Gamer, passant de la primera a la segona planta i 

quedant d'aquesta forma integrada dintre de l'espai jove. L'objectiu era no trencar 

amb la dinàmica de trànsit d'espais ja generada a la bi

d'aquesta forma promoure el que es donés un procés d'apropiació de l'espai molt 

més àgil. Les activitats realitzades per altres col·lectius de Zona Nord a la Sala van 

ser desplaçades a una altra ubicació, per tal de garanti

disponibilitat per al projecte.

 

Donat que part de les i els participants demandaven jocs de P

(endavant PC), per a les sessions de Zona Gaming, es va reservar la sala Multimèdia 

equipada amb 16 equips informàtics, per ta

les consoles o els jocs de taula habilitats a la Zona Gamer. També es va instal·lar la 

plataforma Steam com a préstec de l'entitat ArsGames, amb una biblioteca de més 

de 50 títols, perquè pogueren disposar d'una àmp

D'aquesta manera, actualment la Sala Multimèdia s'utilitza també com a part de la 

Zona Gaming, quedant completament integrada en aquesta.

 

El nombre d'assistents va anar augmentant progressivament al llarg dels mesos, 

mesura que es desenvolupava i arrelava el projecte, tal com podrem veure a 

l'apartat corresponent a les dinàmiques de socialització i l'assistència. En aquest 

sentit i davant una participació regular d'entre 20

emprar la Sala Polivalent (que havia sigut prèviament condicionada per poder acollir 

el projecte) donades les dimensions d'aquesta. El fet d'habilitar

 

capacitat. La sala va necessitar una sèrie d'adequacions per poder acollir el 

projecte, entre elles una connexió per cable a internet (RJ-45) per a poder vídeo

connectar l'espai amb Internet i una connexió WiFi d'alta densitat per a poder 

suportar connexions de fins a 100 ciutadans de manera simultània. 

Tal com hem comentat la distribució dels diferents espais per allotjar el projecte ha 

anat variant al llarg del temps i adaptant-se per una banda a les necessitats i els 

requeriments de les i els usuaris del projecte, així com a la mateixa disponib

la biblioteca. Cal destacar que no es tracta d'espais exclusius per al projecte Zona 

Gaming, sinó que es comparteixen amb altres activitats que es desenvolupen i 

col·lectius de Zona Nord, que requereixen la reserva d'espais per desenvolupar les 

eves activitats. D'aquesta forma el plantejament inicial dels espais ha quedat 

reconfigurat com desenvolupem a continuació. 

Arrán de l'observació per part de les i els tècnics de la biblioteca de 

les zones que solen ocupar les i els joves a la biblioteca Zona Nord habitualment, es 

va decidir reubicar la Sala Gamer, passant de la primera a la segona planta i 

quedant d'aquesta forma integrada dintre de l'espai jove. L'objectiu era no trencar 

amb la dinàmica de trànsit d'espais ja generada a la biblioteca per aquest col·lectiu i 

d'aquesta forma promoure el que es donés un procés d'apropiació de l'espai molt 

més àgil. Les activitats realitzades per altres col·lectius de Zona Nord a la Sala van 

ser desplaçades a una altra ubicació, per tal de garantir la seva completa 

disponibilitat per al projecte. 

Donat que part de les i els participants demandaven jocs de Personal Computer
(endavant PC), per a les sessions de Zona Gaming, es va reservar la sala Multimèdia 

equipada amb 16 equips informàtics, per tal que pogueren disposar d'alternatives a 

les consoles o els jocs de taula habilitats a la Zona Gamer. També es va instal·lar la 

com a préstec de l'entitat ArsGames, amb una biblioteca de més 

de 50 títols, perquè pogueren disposar d'una àmplia oferta d'oci de temàtica variada. 

D'aquesta manera, actualment la Sala Multimèdia s'utilitza també com a part de la 

Zona Gaming, quedant completament integrada en aquesta. 

El nombre d'assistents va anar augmentant progressivament al llarg dels mesos, 

mesura que es desenvolupava i arrelava el projecte, tal com podrem veure a 

l'apartat corresponent a les dinàmiques de socialització i l'assistència. En aquest 

sentit i davant una participació regular d'entre 20-25 participants, es va decidir 

la Polivalent (que havia sigut prèviament condicionada per poder acollir 

el projecte) donades les dimensions d'aquesta. El fet d'habilitar-la i reservar
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d'adequacions per poder acollir el 

45) per a poder vídeo-

connectar l'espai amb Internet i una connexió WiFi d'alta densitat per a poder 

 

Tal com hem comentat la distribució dels diferents espais per allotjar el projecte ha 

se per una banda a les necessitats i els 

requeriments de les i els usuaris del projecte, així com a la mateixa disponibilitat de 

la biblioteca. Cal destacar que no es tracta d'espais exclusius per al projecte Zona 

Gaming, sinó que es comparteixen amb altres activitats que es desenvolupen i 

col·lectius de Zona Nord, que requereixen la reserva d'espais per desenvolupar les 

eves activitats. D'aquesta forma el plantejament inicial dels espais ha quedat 

Arrán de l'observació per part de les i els tècnics de la biblioteca de 

biblioteca Zona Nord habitualment, es 

va decidir reubicar la Sala Gamer, passant de la primera a la segona planta i 

quedant d'aquesta forma integrada dintre de l'espai jove. L'objectiu era no trencar 

blioteca per aquest col·lectiu i 

d'aquesta forma promoure el que es donés un procés d'apropiació de l'espai molt 

més àgil. Les activitats realitzades per altres col·lectius de Zona Nord a la Sala van 

r la seva completa 

ersonal Computer 
(endavant PC), per a les sessions de Zona Gaming, es va reservar la sala Multimèdia 

l que pogueren disposar d'alternatives a 

les consoles o els jocs de taula habilitats a la Zona Gamer. També es va instal·lar la 

com a préstec de l'entitat ArsGames, amb una biblioteca de més 

lia oferta d'oci de temàtica variada. 

D'aquesta manera, actualment la Sala Multimèdia s'utilitza també com a part de la 

El nombre d'assistents va anar augmentant progressivament al llarg dels mesos, a 

mesura que es desenvolupava i arrelava el projecte, tal com podrem veure a 

l'apartat corresponent a les dinàmiques de socialització i l'assistència. En aquest 

25 participants, es va decidir 

la Polivalent (que havia sigut prèviament condicionada per poder acollir 

la i reservar-la per 



l'activitat, va eliminar els problemes que s'estaven donant per falta d'espai en les i 

els participants. Tant l'ús d'aquesta sala com la de Sala Gamer, no es va pensar com 

una cosa fixa, sinó més aviat flexible depenent de la participació i les necessitats a 

cadascuna de les sessions....

 

A partir del mes de gener de 2019 en nombre de persones a Zona

estabilitzant, fins a formar un grup més o menys permanent d'unes 15 persones. En 

aquest sentit es va optar de nou per tornar a la Sala

planta, quedant l'espai polivalent disponible per a aquelles jornades en les

multiplicava el nombre d'assistents o bé, es comptava amb la participació de joves 

procedents d'altres equipaments del territori com ara els Casals Joves.

    

Zona Taller/Lab:Zona Taller/Lab:Zona Taller/Lab:Zona Taller/Lab: L'espai destinat a la realització de projectes, de la mateixa forma 

que en el cas de la Zona Gamer, ha anat sofrint transformacions a mesura que 

comença a desenvolupar-se l'activitat el mes de novembre de 2018. En aquest sentit 

sempre tenint en conter les necessitats dels projectes i l'assistència a les sessions, 

el seu espai ha anat variant entre la Sala Gamer, la Sala Polivalent (en el cas de 

l'assistència) o la Sala Multimèdia en el cas de necessitats concretes, com per 

exemple emprar els equips p

 

Cal destacar que a partir de gener

la biblioteca, realitzant-se sessions a l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i 

també a l'IES Picasso, on el dinamitzador especialista en programació del projecte, 

ha impartit diverses sessions formatives a l'a

desenvolupament d'aplicacions tecnològiques i amb l'objectiu de connectar el 

projecte amb altres equipaments i agents socioculturals del territori.

    

    

Els recursos de Zona GamingEls recursos de Zona GamingEls recursos de Zona GamingEls recursos de Zona Gaming

 

La implementació del projecte Zona Gaming,

escalonada a mesura que la participació i les necessitats del projecte anaven 

augmentant. Igual que hem vist amb els espais, que des de la proposta inicial a la 

consolidació de Zona Gaming han anat configurant

nous requeriments, ha succeït el mateix amb els recursos. Si bé la biblioteca 

comptava des de l'inici amb una sèrie de dispositius propis i una col·lecció de jocs, 

aquest han anat ampliant

participants expressats a través de les assemblees a les sessions.

 

 

l'activitat, va eliminar els problemes que s'estaven donant per falta d'espai en les i 

cipants. Tant l'ús d'aquesta sala com la de Sala Gamer, no es va pensar com 

una cosa fixa, sinó més aviat flexible depenent de la participació i les necessitats a 

....    

A partir del mes de gener de 2019 en nombre de persones a Zona Gaming

estabilitzant, fins a formar un grup més o menys permanent d'unes 15 persones. En 

aquest sentit es va optar de nou per tornar a la Sala Gamer ubicada a la segona 

planta, quedant l'espai polivalent disponible per a aquelles jornades en les

multiplicava el nombre d'assistents o bé, es comptava amb la participació de joves 

procedents d'altres equipaments del territori com ara els Casals Joves.

L'espai destinat a la realització de projectes, de la mateixa forma 

n el cas de la Zona Gamer, ha anat sofrint transformacions a mesura que 

se l'activitat el mes de novembre de 2018. En aquest sentit 

sempre tenint en conter les necessitats dels projectes i l'assistència a les sessions, 

a anat variant entre la Sala Gamer, la Sala Polivalent (en el cas de 

l'assistència) o la Sala Multimèdia en el cas de necessitats concretes, com per 

exemple emprar els equips per a la programació o el testeig. 

Cal destacar que a partir de gener de 2019 l'espai Taller-Lab també ha sorgit fora de 

se sessions a l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i 

també a l'IES Picasso, on el dinamitzador especialista en programació del projecte, 

ha impartit diverses sessions formatives a l'alumnat de 4t d'ESO, adreçades al 

desenvolupament d'aplicacions tecnològiques i amb l'objectiu de connectar el 

projecte amb altres equipaments i agents socioculturals del territori.

Els recursos de Zona GamingEls recursos de Zona GamingEls recursos de Zona GamingEls recursos de Zona Gaming....  

La implementació del projecte Zona Gaming, s'ha portat a terme de forma 

escalonada a mesura que la participació i les necessitats del projecte anaven 

augmentant. Igual que hem vist amb els espais, que des de la proposta inicial a la 

consolidació de Zona Gaming han anat configurant-se a mesura que 

nous requeriments, ha succeït el mateix amb els recursos. Si bé la biblioteca 

comptava des de l'inici amb una sèrie de dispositius propis i una col·lecció de jocs, 

aquest han anat ampliant-se en funció dels desitjos i necessitats de les i els

participants expressats a través de les assemblees a les sessions. 
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l'activitat, va eliminar els problemes que s'estaven donant per falta d'espai en les i 

cipants. Tant l'ús d'aquesta sala com la de Sala Gamer, no es va pensar com 

una cosa fixa, sinó més aviat flexible depenent de la participació i les necessitats a 

Gaming es va anar 

estabilitzant, fins a formar un grup més o menys permanent d'unes 15 persones. En 

ubicada a la segona 

planta, quedant l'espai polivalent disponible per a aquelles jornades en les quals es 

multiplicava el nombre d'assistents o bé, es comptava amb la participació de joves 

procedents d'altres equipaments del territori com ara els Casals Joves.    

L'espai destinat a la realització de projectes, de la mateixa forma 

n el cas de la Zona Gamer, ha anat sofrint transformacions a mesura que 

se l'activitat el mes de novembre de 2018. En aquest sentit 

sempre tenint en conter les necessitats dels projectes i l'assistència a les sessions, 

a anat variant entre la Sala Gamer, la Sala Polivalent (en el cas de 

l'assistència) o la Sala Multimèdia en el cas de necessitats concretes, com per 

també ha sorgit fora de 

se sessions a l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i 

també a l'IES Picasso, on el dinamitzador especialista en programació del projecte, 

lumnat de 4t d'ESO, adreçades al 

desenvolupament d'aplicacions tecnològiques i amb l'objectiu de connectar el 

projecte amb altres equipaments i agents socioculturals del territori. 

s'ha portat a terme de forma 

escalonada a mesura que la participació i les necessitats del projecte anaven 

augmentant. Igual que hem vist amb els espais, que des de la proposta inicial a la 

se a mesura que es detectaven 

nous requeriments, ha succeït el mateix amb els recursos. Si bé la biblioteca 

comptava des de l'inici amb una sèrie de dispositius propis i una col·lecció de jocs, 

se en funció dels desitjos i necessitats de les i els 

 



A continuació detallem l'equipament amb el qual comptava la Biblioteca Zona Nord 

(quadre 2), previ a l'inici del projecte, és a dir al mes de juny de 2018 i distribuït per 

espais. Cal destacar que s'especifica aquells recursos que són fixes a un espai i 

aquells que són mòbils, per tal de tindre en compte la flexibilitat dels mateixos a 

l'hora d'emprar-los. 
 

 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    

Sala PolivalentSala PolivalentSala PolivalentSala Polivalent    

Projector 

Sala MultimèdiaSala MultimèdiaSala MultimèdiaSala Multimèdia    

Ordinadors sobre taula 

Projector 

Repetidor Wi-Fi 

Sala GamerSala GamerSala GamerSala Gamer    

Televisor 60“ 

PS4 

Xbox One 

Nintendo Wii U 

Repetidor Wi-Fi 

Puffs 

Prestatgeria 

Videojocs consoles 

Sala Taller/LabSala Taller/LabSala Taller/LabSala Taller/Lab    

Jocs analògics 

Altre equipamentAltre equipamentAltre equipamentAltre equipament    

Tablets Android 

 

A continuació detallem l'equipament amb el qual comptava la Biblioteca Zona Nord 

(quadre 2), previ a l'inici del projecte, és a dir al mes de juny de 2018 i distribuït per 

destacar que s'especifica aquells recursos que són fixes a un espai i 

aquells que són mòbils, per tal de tindre en compte la flexibilitat dels mateixos a 

NombreNombreNombreNombre    FixeFixeFixeFixe    

  

1 Si 

  

16 Si 

1 Si 

1 Si 

  

1 No 

1 No 

1 No 

1 No 

1 Si 

4 Si 

1 Si 

10 No 

  

10 No 

  

30 No 
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A continuació detallem l'equipament amb el qual comptava la Biblioteca Zona Nord 

(quadre 2), previ a l'inici del projecte, és a dir al mes de juny de 2018 i distribuït per 

destacar que s'especifica aquells recursos que són fixes a un espai i 

aquells que són mòbils, per tal de tindre en compte la flexibilitat dels mateixos a 



Quadre 2Quadre 2Quadre 2Quadre 211 
 
A partir d'aquests recursos de caràcter bàsic per iniciar la fase de testeig del 

projecte al mes d'agost de 2018, es va elaborar una proposta de materials i recursos 

per ampliar l'oferta de la Biblioteca, així

dotacions per poder desenvolupar el projecte a partir de setembre de 2018. D'aquest 

material proposat finalment es va adquirir aquell que detallem a continuació (quadre 

3). 
 
 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    

Sala PolivalentSala PolivalentSala PolivalentSala Polivalent 

Repetidor Wi-Fi Alta 
Densitat 

Switch LAN Party i 
cablejat 

Sala MultimèdiaSala MultimèdiaSala MultimèdiaSala Multimèdia    

RaspBerry Pi 

Sala GamerSala GamerSala GamerSala Gamer 

Nintendo 2DS 

Nintendo Switch 

Videojocs consola 

Switch LAN Party i 
cablejat 

Pantalla 60” 

Sala Taller/LabSala Taller/LabSala Taller/LabSala Taller/Lab 

Lego Serious Play Basic 

Windows Exploration 
Lego Serious Play 

Makey-Makey 

                                               
11 Inventari Biblioteca Zona Nord previ a l'inici del projecte, juny de 2018.

 

A partir d'aquests recursos de caràcter bàsic per iniciar la fase de testeig del 

projecte al mes d'agost de 2018, es va elaborar una proposta de materials i recursos 

l'oferta de la Biblioteca, així com proveir a Zona Gaming d'unes 

dotacions per poder desenvolupar el projecte a partir de setembre de 2018. D'aquest 

material proposat finalment es va adquirir aquell que detallem a continuació (quadre 

NombreNombreNombreNombre    FixeFixeFixeFixe    

  

1 Si 

1 Si 

  

2 No 

  

1 No 

2 No 

10 No 

1 Si 

1 No 

  

3 No 

3 No 

2 No 

        
Inventari Biblioteca Zona Nord previ a l'inici del projecte, juny de 2018. 
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A partir d'aquests recursos de caràcter bàsic per iniciar la fase de testeig del 

projecte al mes d'agost de 2018, es va elaborar una proposta de materials i recursos 

com proveir a Zona Gaming d'unes 

dotacions per poder desenvolupar el projecte a partir de setembre de 2018. D'aquest 

material proposat finalment es va adquirir aquell que detallem a continuació (quadre 



Switch LAN Party i 
cablejat 

Altre equipamentAltre equipamentAltre equipamentAltre equipament 

Videoconferència Logited 
Meetup 

Sistema de só sense fils 

Quadre 3Quadre 3Quadre 3Quadre 312 
 
Tal com es va definir en la metodologia de treball del projecte Zona Gaming, la resta 

de recursos i videojocs necessaris per al projecte, s'anirien incorporant a mesura 

que les i els participants ho sol·licitaren, sempre sota la supervisió de les i els 

acompanyants així com la supervisió del coordinador pedagògic i acadèmic del 

videojoc i, tenint en compte els recursos econòmics disponibles. D'aquesta manera 

en les primeres assemblees dutes a terme durant les sessions, es va acordar un 

llistat de videojocs que van ser adquirits (quadre 4) per tal d'ampliar l'oferta 

disponible per part de la biblioteca. Aquest varen ser pagats amb els fons que la 

biblioteca Zona Nord tenia disponibles per al projecte.
 

 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    

XBOX ONEXBOX ONEXBOX ONEXBOX ONE    

Rocket League Edición 
Coleccionista 

UFC 2 

NBA 2K19 

Dragon Ball Fighter Z 

Gears of war 4 Ultimate 
Edition 

Call of Duty: Black ops III 

NINTENDO SWICTHNINTENDO SWICTHNINTENDO SWICTHNINTENDO SWICTH 

Super Mario Party 

                                               
12Inventari adquirit per la Biblioteca Zona Nord, amb el finançament de Pla de Barris Foment de la 
Ciutat S.A i Consorci de Biblioteques de Barcelona

 

1 Si 

  

1 No 

1 No 

Tal com es va definir en la metodologia de treball del projecte Zona Gaming, la resta 

de recursos i videojocs necessaris per al projecte, s'anirien incorporant a mesura 

que les i els participants ho sol·licitaren, sempre sota la supervisió de les i els 

mpanyants així com la supervisió del coordinador pedagògic i acadèmic del 

videojoc i, tenint en compte els recursos econòmics disponibles. D'aquesta manera 

en les primeres assemblees dutes a terme durant les sessions, es va acordar un 

que van ser adquirits (quadre 4) per tal d'ampliar l'oferta 

disponible per part de la biblioteca. Aquest varen ser pagats amb els fons que la 

biblioteca Zona Nord tenia disponibles per al projecte. 

NombreNombreNombreNombre    FixeFixeFixeFixe    

  

1 No 

1 No 

1 No 

1 No 

1 No 

1 No 

  

1 No 

        
Inventari adquirit per la Biblioteca Zona Nord, amb el finançament de Pla de Barris Foment de la 

Ciutat S.A i Consorci de Biblioteques de Barcelona. Agost-setembre de 2018. 
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Tal com es va definir en la metodologia de treball del projecte Zona Gaming, la resta 

de recursos i videojocs necessaris per al projecte, s'anirien incorporant a mesura 

que les i els participants ho sol·licitaren, sempre sota la supervisió de les i els 

mpanyants així com la supervisió del coordinador pedagògic i acadèmic del 

videojoc i, tenint en compte els recursos econòmics disponibles. D'aquesta manera 

en les primeres assemblees dutes a terme durant les sessions, es va acordar un 

que van ser adquirits (quadre 4) per tal d'ampliar l'oferta 

disponible per part de la biblioteca. Aquest varen ser pagats amb els fons que la 

Inventari adquirit per la Biblioteca Zona Nord, amb el finançament de Pla de Barris Foment de la 



Mario Kart 8 Deluxe 

Splatoon 2 

Pokemon: Let's go 
Pikachu! 

Pokemon: Let's go Eevee! 

Overcoocked 2 

Dark Souls Remastered 

PLAY STATION 4PLAY STATION 4PLAY STATION 4PLAY STATION 4 

My Hero One's Justice 

Quadre 4Quadre 4Quadre 4Quadre 413 

Cal destacar que al mes de maig de 2019, la directiva de la biblioteca va informar 

d'una nova dotació econòmica per ampliar el catàleg de videojocs disponibles. En 

aquest sentit i donat que aquesta ampliació estava prevista que arribés poques 

setmanes abans que finalitzés el primer curs de Zona

sols una petita part amb la final

necessitat presentaven, deixant el gros del pressupost reservat pel mes de 

setembre de 2019. D'aquesta manera, es tornarà a comptar amb una dotació 

economia per invertir i les noves persones que s'incorporen a

segona meitat de l'any, podran disposar de recursos per adquirir títols que estiguin 

d'acord amb els seus gustos i interessos.

de 2019, quan es tancà aquesta memòria encara no s'havien reb

adquisicions, per tant no es poden incloure en aquesta.

 

Finalment i per concloure aquest punt referent als recursos que han sigut 

necessaris per al desenvolupament del projecte, destacar per una banda el préstec 

d'ArsGames a la biblioteca (du

banda de 10 llicències d'ús del videojoc Minecraft per a PC així com de la col·lecció 

de 50 jocs disponibles a través de la plataforma Steam.

 

Pel que respecte al desenvolupament dels projectes en aques

màquina Arcade i per altre un videojoc basat en l'antic Egipte, cal esmentar diverses 

coses. El material complementari per a la construcció i testeig de la màquina 

                                               
13 Inventari de videojocs adquirit a partir de la demanda feta per les i els participants del projecte. El 
cost total de la compra varen ser 500 euros, finançats per la biblioteca Zona Nord al mes d'octubre de 
2018. 

 

1 No 

1 No 

1 No 

 1 No 

1 No 

3 No 

  

1 No 

Cal destacar que al mes de maig de 2019, la directiva de la biblioteca va informar 

econòmica per ampliar el catàleg de videojocs disponibles. En 

aquest sentit i donat que aquesta ampliació estava prevista que arribés poques 

setmanes abans que finalitzés el primer curs de Zona Gaming, es va decidir emprar 

sols una petita part amb la finalitat d'adquirir aquells jocs que més demanda i 

necessitat presentaven, deixant el gros del pressupost reservat pel mes de 

setembre de 2019. D'aquesta manera, es tornarà a comptar amb una dotació 

economia per invertir i les noves persones que s'incorporen al projecte a partir de la 

segona meitat de l'any, podran disposar de recursos per adquirir títols que estiguin 

d'acord amb els seus gustos i interessos. Cal destacar que l'última setmana de juny 

de 2019, quan es tancà aquesta memòria encara no s'havien reb

adquisicions, per tant no es poden incloure en aquesta. 

Finalment i per concloure aquest punt referent als recursos que han sigut 

necessaris per al desenvolupament del projecte, destacar per una banda el préstec 

d'ArsGames a la biblioteca (durant el temps que duri la seva col·laboració) per una 

llicències d'ús del videojoc Minecraft per a PC així com de la col·lecció 

de 50 jocs disponibles a través de la plataforma Steam. 

Pel que respecte al desenvolupament dels projectes en aquest cas la creació d'una 

màquina Arcade i per altre un videojoc basat en l'antic Egipte, cal esmentar diverses 

coses. El material complementari per a la construcció i testeig de la màquina 

        
Inventari de videojocs adquirit a partir de la demanda feta per les i els participants del projecte. El 

cost total de la compra varen ser 500 euros, finançats per la biblioteca Zona Nord al mes d'octubre de 
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Cal destacar que al mes de maig de 2019, la directiva de la biblioteca va informar 

econòmica per ampliar el catàleg de videojocs disponibles. En 

aquest sentit i donat que aquesta ampliació estava prevista que arribés poques 

, es va decidir emprar 

itat d'adquirir aquells jocs que més demanda i 

necessitat presentaven, deixant el gros del pressupost reservat pel mes de 

setembre de 2019. D'aquesta manera, es tornarà a comptar amb una dotació 

l projecte a partir de la 

segona meitat de l'any, podran disposar de recursos per adquirir títols que estiguin 

Cal destacar que l'última setmana de juny 

de 2019, quan es tancà aquesta memòria encara no s'havien rebut les noves 

Finalment i per concloure aquest punt referent als recursos que han sigut 

necessaris per al desenvolupament del projecte, destacar per una banda el préstec 

ol·laboració) per una 

llicències d'ús del videojoc Minecraft per a PC així com de la col·lecció 

t cas la creació d'una 

màquina Arcade i per altre un videojoc basat en l'antic Egipte, cal esmentar diverses 

coses. El material complementari per a la construcció i testeig de la màquina 

Inventari de videojocs adquirit a partir de la demanda feta per les i els participants del projecte. El 
cost total de la compra varen ser 500 euros, finançats per la biblioteca Zona Nord al mes d'octubre de 



Arcade (joisticks, teclat i ratolí) han sigut facilitat

la construcció de l'estructura de la màquina, 

eines necessàries pel seu desenvolupament han sigut facilitades per l'Ateneu de 

Fabricació de Ciutat Meridiana. Les persones encarregades de finalitzar

de la màquina han sigut les i els alumnes de l'assignatura de tecnologia de 4t d'ESO 

de l'IES Picasso. Aquest varen prendre el relleu al grup de joves de 

Zona Gaming que s'encarregava de la màquina

personal es varen veure obligats a deixar de costat el projecte.
 
La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.

 

Un dels objectius claus del projecte Zona Gaming, és el manteniment del mateix al 

llarg del temps, més enllà de la participació actual de les entitats que col·laboren 

com ArsGames i BitLab Cultural. Buscant assolir aquest objectiu d'autogestió, es va 

portar a terme una formació orientada a capacitar les i els tècnics de la biblioteca en 

les habilitats de la dinamització comunitària i videojoc social. Aquesta formació ha 

comptat amb dues fases diferenciades, adaptant

coneixements de les i els tècnics de la biblioteca, així com del mateix projecte.

 

La formació de la qual s'adjunten els materials a aquesta memòria (document annex 

2), ha seguit una metodologia d'a

comentàvem a les bases pedagògiques d'aquest projecte, és la millor forma de 

garantir una formació integral i un aprenentatge significatiu en les i els participants. 

D'aquesta forma es va establir un període for

2018 i juny de 2019. A continuació detallem cadascuna de les fases i objectius 

d'aquest procés. 

 

A.A.A.A.Formació teòrica:Formació teòrica:Formació teòrica:Formació teòrica: Es va portar a terme durant el mes de setembre de 2018 i 

varen participar de la mateixa un total de 5 t

directora de la biblioteca. Atenent les necessitats, disponibilitat i capacitats de les 

persones a les quals anava dirigit, es va elaborar un pla de treball que a continuació 

detallem. 

 

A partir de les dades recollides

mesos de juliol i agost de 2018, es va proposar la següent estructura i planificació. 

Cada sessió es va dividir en dues subsessions, per adaptar

ritmes d'aprenentatge de les i el

de 90 minuts en horari de 14:30 a 16.00 hores.

 

 

Arcade (joisticks, teclat i ratolí) han sigut facilitats per ArsGames. Pel que respecta

'estructura de la màquina, tant el material, la formació com les 

l seu desenvolupament han sigut facilitades per l'Ateneu de 

Fabricació de Ciutat Meridiana. Les persones encarregades de finalitzar

de la màquina han sigut les i els alumnes de l'assignatura de tecnologia de 4t d'ESO 

de l'IES Picasso. Aquest varen prendre el relleu al grup de joves de 

que s'encarregava de la màquina Arcade, ja que per raons de caràcter 

l es varen veure obligats a deixar de costat el projecte. 

La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.La formació de les i els tècnics de Zona Gaming.    

Un dels objectius claus del projecte Zona Gaming, és el manteniment del mateix al 

llarg del temps, més enllà de la participació actual de les entitats que col·laboren 

com ArsGames i BitLab Cultural. Buscant assolir aquest objectiu d'autogestió, es va 

r a terme una formació orientada a capacitar les i els tècnics de la biblioteca en 

les habilitats de la dinamització comunitària i videojoc social. Aquesta formació ha 

fases diferenciades, adaptant-se a les necessitats i els 

coneixements de les i els tècnics de la biblioteca, així com del mateix projecte.

La formació de la qual s'adjunten els materials a aquesta memòria (document annex 

2), ha seguit una metodologia d'aprenentatge Learning by Doing
comentàvem a les bases pedagògiques d'aquest projecte, és la millor forma de 

garantir una formació integral i un aprenentatge significatiu en les i els participants. 

stablir un període formatiu de 9 mesos, entre setembre de 

. A continuació detallem cadascuna de les fases i objectius 

Es va portar a terme durant el mes de setembre de 2018 i 

varen participar de la mateixa un total de 5 tècnics, 4 dones i 1 home, a més de la 

directora de la biblioteca. Atenent les necessitats, disponibilitat i capacitats de les 

persones a les quals anava dirigit, es va elaborar un pla de treball que a continuació 

A partir de les dades recollides durant la fase de protopilot desenvolupada als 

mesos de juliol i agost de 2018, es va proposar la següent estructura i planificació. 

Cada sessió es va dividir en dues subsessions, per adaptar-les a la disponibilitat i els 

ritmes d'aprenentatge de les i els tècnics. Les sessions comptaven amb una durada 

de 90 minuts en horari de 14:30 a 16.00 hores. 
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. Pel que respecta a 

el material, la formació com les 

l seu desenvolupament han sigut facilitades per l'Ateneu de 

Fabricació de Ciutat Meridiana. Les persones encarregades de finalitzar l'estructura 

de la màquina han sigut les i els alumnes de l'assignatura de tecnologia de 4t d'ESO 

de l'IES Picasso. Aquest varen prendre el relleu al grup de joves de 

, ja que per raons de caràcter 

Un dels objectius claus del projecte Zona Gaming, és el manteniment del mateix al 

llarg del temps, més enllà de la participació actual de les entitats que col·laboren 

com ArsGames i BitLab Cultural. Buscant assolir aquest objectiu d'autogestió, es va 

r a terme una formació orientada a capacitar les i els tècnics de la biblioteca en 

les habilitats de la dinamització comunitària i videojoc social. Aquesta formació ha 

se a les necessitats i els 

coneixements de les i els tècnics de la biblioteca, així com del mateix projecte. 

La formació de la qual s'adjunten els materials a aquesta memòria (document annex 

Learning by Doing, donat que com 

comentàvem a les bases pedagògiques d'aquest projecte, és la millor forma de 

garantir una formació integral i un aprenentatge significatiu en les i els participants. 

entre setembre de 

. A continuació detallem cadascuna de les fases i objectius 

Es va portar a terme durant el mes de setembre de 2018 i 

4 dones i 1 home, a més de la 

directora de la biblioteca. Atenent les necessitats, disponibilitat i capacitats de les 

persones a les quals anava dirigit, es va elaborar un pla de treball que a continuació 

durant la fase de protopilot desenvolupada als 

mesos de juliol i agost de 2018, es va proposar la següent estructura i planificació. 

les a la disponibilitat i els 

s tècnics. Les sessions comptaven amb una durada 



● Bloc 1: Bloc 1: Bloc 1: Bloc 1: Gestió de l'espai Zona Gaming.

●  

● Bloc 2Bloc 2Bloc 2Bloc 2: Co-Disseny de l'espai Zona Gaming.

●  

● Bloc 3:Bloc 3:Bloc 3:Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.

 

Bloc 1: Gestió de l'espai ZoBloc 1: Gestió de l'espai ZoBloc 1: Gestió de l'espai ZoBloc 1: Gestió de l'espai Zo

 

A partir de les necessitats concretes identificades als qüestionaris realitzats per les i 

els tècnics, es proposa un primer bloc temàtic de capacitació i formació bàsica, 

orientada a abordar la gestió de l'espai, dels conflictes, recursos i 

bloc es divideix en dues sessions.

 

● Sessió 1.1:Sessió 1.1:Sessió 1.1:Sessió 1.1: Es tractaren les temàtiques següents.

○ Metodologies de gestió de les i els usuaris.

○ Metodologies de gestió del conflicte.

● Sessió 1.2:Sessió 1.2:Sessió 1.2:Sessió 1.2: Es tractaren les temàtiques següents.

○ Metodologies de gestió 

○ Metodologies de gestió dels recursos.

 

Bloc 2: CoBloc 2: CoBloc 2: CoBloc 2: Co----disseny de l'espai Zona Gaming.disseny de l'espai Zona Gaming.disseny de l'espai Zona Gaming.disseny de l'espai Zona Gaming.

 

A partir de dues sessions una de caràcter teòric i l'altra pràctic, les i els tècnics de la 

Biblioteca deprengueren diverses metodologies per desenvolupar una ses

disseny comunitari amb les i els usuaris de l'espai, atenent sempre a les seves 

necessitats, aspiracions i objectius. La segona sessió va girar entorn del 

coneixement i la prova del videojoc 

ferramenta per facilitar la sessió de disseny comunitari de l'espai Zona Gaming. 

 

● Sessió 2.1:Sessió 2.1:Sessió 2.1:Sessió 2.1: Es tractaren les temàtiques següents.

○ Organització d'una sessió de co

○ Equipament necessari i preparació.

● Sessió 2.2:Sessió 2.2:Sessió 2.2:Sessió 2.2: Es tracta la següent temàtica.

○ Co-disseny mitjançant el videojoc 

 

    

    

    

    

 

Gestió de l'espai Zona Gaming. 

Disseny de l'espai Zona Gaming. 

Posada en pràctica dels coneixements. 

Bloc 1: Gestió de l'espai ZoBloc 1: Gestió de l'espai ZoBloc 1: Gestió de l'espai ZoBloc 1: Gestió de l'espai Zona Gaming.na Gaming.na Gaming.na Gaming.    

A partir de les necessitats concretes identificades als qüestionaris realitzats per les i 

els tècnics, es proposa un primer bloc temàtic de capacitació i formació bàsica, 

orientada a abordar la gestió de l'espai, dels conflictes, recursos i 

bloc es divideix en dues sessions. 

Es tractaren les temàtiques següents. 

Metodologies de gestió de les i els usuaris. 

Metodologies de gestió del conflicte. 

Es tractaren les temàtiques següents. 

Metodologies de gestió del temps. 

Metodologies de gestió dels recursos. 

disseny de l'espai Zona Gaming.disseny de l'espai Zona Gaming.disseny de l'espai Zona Gaming.disseny de l'espai Zona Gaming.    

A partir de dues sessions una de caràcter teòric i l'altra pràctic, les i els tècnics de la 

Biblioteca deprengueren diverses metodologies per desenvolupar una ses

disseny comunitari amb les i els usuaris de l'espai, atenent sempre a les seves 

necessitats, aspiracions i objectius. La segona sessió va girar entorn del 

coneixement i la prova del videojoc Minecraft, emprat en aquest cas com a 

itar la sessió de disseny comunitari de l'espai Zona Gaming. 

Es tractaren les temàtiques següents. 

Organització d'una sessió de co-disseny amb l'usuari. 

Equipament necessari i preparació. 

Es tracta la següent temàtica. 

mitjançant el videojoc Minecraft. 
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A partir de les necessitats concretes identificades als qüestionaris realitzats per les i 

els tècnics, es proposa un primer bloc temàtic de capacitació i formació bàsica, 

orientada a abordar la gestió de l'espai, dels conflictes, recursos i temps. Aquest 

A partir de dues sessions una de caràcter teòric i l'altra pràctic, les i els tècnics de la 

Biblioteca deprengueren diverses metodologies per desenvolupar una sessió de 

disseny comunitari amb les i els usuaris de l'espai, atenent sempre a les seves 

necessitats, aspiracions i objectius. La segona sessió va girar entorn del 

, emprat en aquest cas com a 

itar la sessió de disseny comunitari de l'espai Zona Gaming.  

 



Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.

 

A partir de dues sessions de caràcter pràctic les i els tècnics participants, varen 

poder posar en pràctica els coneixements depresos durant aquesta primera part de 

la formació això com resoldre dubtes sorgits a aquesta.

 

● Sessió 3.1:Sessió 3.1:Sessió 3.1:Sessió 3.1: Es realitza la següent activitat.

○ Joc de rol gestió de l'espai.

● Sessió 3.2:Sessió 3.2:Sessió 3.2:Sessió 3.2: Es tractaren les temàtiques següents

○ Dubtes i aclariments.

 

B.B.B.B.    Formació Learning by Doing:Formació Learning by Doing:Formació Learning by Doing:Formació Learning by Doing:

caràcter teòric (encara que incloent dinàmiques lúdiques i pràctiques) i coincidint 

amb la posada en marxa de la Fase 0.3 del projecte, s'inicià la formació pràctica de 

les i els tècnics de la biblioteca. 

persones, una dona i un home, que són les encarregades de dinamitzar l'espai i les 

sessions. Aquesta part de la f

de 2019. 

 

Mitjançant la participació activa en els processos de dinamització de l'espai, aix

les i els participants, s’ha buscat

 

● Capacitar les i els tècnics mitjançant la pràctica, en metodologies i tècniques 

de dinamització de l'espai.

● Capacitar les i els tècnics en metodologies de gestió de l'espai, el temps i els 

recursos. 

● Capacitar les i els tècnics en metodologies per a la gestió del conflicte.

● Capacitar les i els tècnics en metodologies de gestió i coordinació del 

projecte. 

● Facilitar materials i r

l'acompanyament crític durant els períodes de joc i les assemblees, per tal de 

facilitar que es generi un debat entorn dels videojocs i les diferents 

temàtiques que aquests poden englobar.

 

Per concloure aquest punt manca assenyalar, que l'adquisició de sabers s'ha anat 

assolint de forma gradual al llarg de tot el temps de desenvolupament del projecte. 

En aquest sentit es pot afirmar que s'ha aconseguit complir amb els següents 

objectius: 

 

Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.Bloc 3: Posada en pràctica dels coneixements.    

A partir de dues sessions de caràcter pràctic les i els tècnics participants, varen 

poder posar en pràctica els coneixements depresos durant aquesta primera part de 

formació això com resoldre dubtes sorgits a aquesta. 

Es realitza la següent activitat. 

Joc de rol gestió de l'espai. 

Es tractaren les temàtiques següents 

Dubtes i aclariments. 

Formació Learning by Doing:Formació Learning by Doing:Formació Learning by Doing:Formació Learning by Doing: Un cop finalitzada la primera fase de formació de 

caràcter teòric (encara que incloent dinàmiques lúdiques i pràctiques) i coincidint 

amb la posada en marxa de la Fase 0.3 del projecte, s'inicià la formació pràctica de 

les i els tècnics de la biblioteca. En aquesta part de la formació han participat dues 

persones, una dona i un home, que són les encarregades de dinamitzar l'espai i les 

sessions. Aquesta part de la formació, ha abastit els mesos d'octubre de 2018 a juny 

activa en els processos de dinamització de l'espai, aix

les i els participants, s’ha buscat aconseguir els següents objectius:

Capacitar les i els tècnics mitjançant la pràctica, en metodologies i tècniques 

de dinamització de l'espai. 

els tècnics en metodologies de gestió de l'espai, el temps i els 

Capacitar les i els tècnics en metodologies per a la gestió del conflicte.

Capacitar les i els tècnics en metodologies de gestió i coordinació del 

Facilitar materials i recursos necessaris, per capacitar les i els tècnics en 

l'acompanyament crític durant els períodes de joc i les assemblees, per tal de 

facilitar que es generi un debat entorn dels videojocs i les diferents 

temàtiques que aquests poden englobar. 

re aquest punt manca assenyalar, que l'adquisició de sabers s'ha anat 

assolint de forma gradual al llarg de tot el temps de desenvolupament del projecte. 

En aquest sentit es pot afirmar que s'ha aconseguit complir amb els següents 
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A partir de dues sessions de caràcter pràctic les i els tècnics participants, varen 

poder posar en pràctica els coneixements depresos durant aquesta primera part de 

Un cop finalitzada la primera fase de formació de 

caràcter teòric (encara que incloent dinàmiques lúdiques i pràctiques) i coincidint 

amb la posada en marxa de la Fase 0.3 del projecte, s'inicià la formació pràctica de 

En aquesta part de la formació han participat dues 

persones, una dona i un home, que són les encarregades de dinamitzar l'espai i les 

els mesos d'octubre de 2018 a juny 

activa en els processos de dinamització de l'espai, així com 

aconseguir els següents objectius: 

Capacitar les i els tècnics mitjançant la pràctica, en metodologies i tècniques 

els tècnics en metodologies de gestió de l'espai, el temps i els 

Capacitar les i els tècnics en metodologies per a la gestió del conflicte. 

Capacitar les i els tècnics en metodologies de gestió i coordinació del 

ecursos necessaris, per capacitar les i els tècnics en 

l'acompanyament crític durant els períodes de joc i les assemblees, per tal de 

facilitar que es generi un debat entorn dels videojocs i les diferents 

re aquest punt manca assenyalar, que l'adquisició de sabers s'ha anat 

assolint de forma gradual al llarg de tot el temps de desenvolupament del projecte. 

En aquest sentit es pot afirmar que s'ha aconseguit complir amb els següents 



• Dotar a la i el tècnic participants de coneixements per continuar 

desenvolupant i dinamitzant el projecte de forma autònoma.

• Dotar a la tècnica de la biblioteca de coneixements per poder coordinar el 

projecte de forma autònoma.

• Dotar a la i el tècnic de materials i eine

acompanyament crític.
 
Malgrat que açò cal comentar una sèrie de carències que s'han evidenciat al llarg 

d'aquest procés i que serà necessari solucionar per continuar desenvolupant totes 

les parts que s'integren en el projecte 

• Destaca la necessitat de comptar amb una persona especialista en 

programació, que dinamitzi la part de Taller

biblioteca no pot desenvolupa aquesta tasca donat que no compta amb 

coneixements de caràcter 

• També cal incorporar una persona de suport a l'equip de dinamitzadors, 

donat que per raons relacionades amb els mateixos recursos humans de la 

biblioteca i les tasques quotidianes, l'equip tècnic no sempre pot estar al 

100% treballant al projecte.

    

3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.

    

La participació a Zona Gaming.La participació a Zona Gaming.La participació a Zona Gaming.La participació a Zona Gaming.

    

Tal com hem anat assenyalant des d'un inici, el projecte Zona Gaming ha tingut molt 

bona acollida entre el jovent de Zona Nord i ha comptat amb un

creixent des que s’iniciara a octubre de 2018. Al llarg del següent apartat 

visualitzarem els resultats del seguiment de la participació, recollits per les i els 

tècnics de la biblioteca a partir de l'elaboració d'uns diaris de sessions.

 

La informació ha sigut recollida en tres fases diferenciades. Una fase prèvia

l'inici del projecte, durant la posada en marxa del

mesos de juliol i agost de 2018, una segona durant els mesos d'octubre de 2018 a 

gener de 2019 i una tercera, a

decideix ampliar el projecte a dos dies a la setmana per a l'Espai

per a treballar al Taller-Lab

 

A continuació destaquem i avaluem els resultats obtinguts en

fases, així com el qüestionari a partir del qual s'elaboren els diaris de sessions que 

 

l tècnic participants de coneixements per continuar 

desenvolupant i dinamitzant el projecte de forma autònoma. 

Dotar a la tècnica de la biblioteca de coneixements per poder coordinar el 

projecte de forma autònoma. 

Dotar a la i el tècnic de materials i eines per poder desenvolupar un 

acompanyament crític. 

Malgrat que açò cal comentar una sèrie de carències que s'han evidenciat al llarg 

d'aquest procés i que serà necessari solucionar per continuar desenvolupant totes 

les parts que s'integren en el projecte de Zona Gaming: 

Destaca la necessitat de comptar amb una persona especialista en 

programació, que dinamitzi la part de Taller-Lab. Ja que l'equip tècnic de la 

biblioteca no pot desenvolupa aquesta tasca donat que no compta amb 

coneixements de caràcter tècnic. 

També cal incorporar una persona de suport a l'equip de dinamitzadors, 

donat que per raons relacionades amb els mateixos recursos humans de la 

biblioteca i les tasques quotidianes, l'equip tècnic no sempre pot estar al 

100% treballant al projecte. 

3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.

La participació a Zona Gaming.La participació a Zona Gaming.La participació a Zona Gaming.La participació a Zona Gaming.    

Tal com hem anat assenyalant des d'un inici, el projecte Zona Gaming ha tingut molt 

bona acollida entre el jovent de Zona Nord i ha comptat amb un

creixent des que s’iniciara a octubre de 2018. Al llarg del següent apartat 

visualitzarem els resultats del seguiment de la participació, recollits per les i els 

tècnics de la biblioteca a partir de l'elaboració d'uns diaris de sessions.

informació ha sigut recollida en tres fases diferenciades. Una fase prèvia

del projecte, durant la posada en marxa del protopilot de Zona

mesos de juliol i agost de 2018, una segona durant els mesos d'octubre de 2018 a 

i una tercera, a partir de febrer de 2019 moment

decideix ampliar el projecte a dos dies a la setmana per a l'Espai Gamer

Lab a juny de 2019.  

A continuació destaquem i avaluem els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes 

fases, així com el qüestionari a partir del qual s'elaboren els diaris de sessions que 
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l tècnic participants de coneixements per continuar 

 

Dotar a la tècnica de la biblioteca de coneixements per poder coordinar el 

s per poder desenvolupar un 

Malgrat que açò cal comentar una sèrie de carències que s'han evidenciat al llarg 

d'aquest procés i que serà necessari solucionar per continuar desenvolupant totes 

Destaca la necessitat de comptar amb una persona especialista en 

. Ja que l'equip tècnic de la 

biblioteca no pot desenvolupa aquesta tasca donat que no compta amb 

També cal incorporar una persona de suport a l'equip de dinamitzadors, 

donat que per raons relacionades amb els mateixos recursos humans de la 

biblioteca i les tasques quotidianes, l'equip tècnic no sempre pot estar al 

3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.3.2 Avaluació dels processos de participació i socialització a Zona Gaming.    

Tal com hem anat assenyalant des d'un inici, el projecte Zona Gaming ha tingut molt 

bona acollida entre el jovent de Zona Nord i ha comptat amb una participació 

creixent des que s’iniciara a octubre de 2018. Al llarg del següent apartat 

visualitzarem els resultats del seguiment de la participació, recollits per les i els 

tècnics de la biblioteca a partir de l'elaboració d'uns diaris de sessions. 

informació ha sigut recollida en tres fases diferenciades. Una fase prèvia a 

de Zona Gamming als 

mesos de juliol i agost de 2018, una segona durant els mesos d'octubre de 2018 a 

de 2019 moment en el qual es 

Gamer i tres dies 

cadascuna d'aquestes 

fases, així com el qüestionari a partir del qual s'elaboren els diaris de sessions que 



ha anat modificant-se en funció de les necessitats detectades entre les tres fases 

d'implementació. 

 

Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:

2018, amb l'objectiu de donar a conèixer al jovent del barri el projecte i començar a 

conformar un grup. En aquesta primera fase de caràcter més informal, s'encomana 

a les i els tècnics que posteriorment s'encarregarien de d

algunes dades relatives a la participació i als processos de socialització emergents 

amb un primer qüestionari per a la recollida de dades (document 1). A partir 

d'aquestes dades relatives al nombre de participants, sexe i edat,

posteriors bases de participació de l'espai per al mes d'octubre de 2018. Durant 

aquesta fase es portaren a terme 14 sessions de 3 hores de durada cadascuna.

 

 

1.1.1.1. USUARISUSUARISUSUARISUSUARIS    
 

● Nombre total usuaris:
● Nombre Noies: 
● Nombre Nois: 
● Usuàries amb videojocs a casa:
● Usuaris amb videojocs a casa:

 
IncidènciesIncidènciesIncidènciesIncidències: En aquest apartat han d'incloure's incidències relacionades amb 
l'assistència a l'espai (Si ha anat molta gent un dia, si ha arribat un grup nou de 
gent, si no ha anat ningú), indicant sempre le
variació. 
 
JOCSJOCSJOCSJOCS    
 

● Quins tipus de jocs s'utilitzen.
● Quins jocs són els més demandats (especificant si són individuals o 

col·lectius). 
● Quins jocs no es demanden.
● Noves demandes. 
● Tipus de jocs repartits per gènere.

 
2. 2. 2. 2. PROCESSOS SOCIALITZACIÓPROCESSOS SOCIALITZACIÓPROCESSOS SOCIALITZACIÓPROCESSOS SOCIALITZACIÓ
 
CONFLICTESCONFLICTESCONFLICTESCONFLICTES    
 

● Tipologia. 
● Resposta per part dels tècnics de la biblioteca.

 

se en funció de les necessitats detectades entre les tres fases 

Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming:Fase 0.2 Protopilot Zona Gaming: Desenvolupada als mesos de juliol i agost de 

2018, amb l'objectiu de donar a conèixer al jovent del barri el projecte i començar a 

conformar un grup. En aquesta primera fase de caràcter més informal, s'encomana 

a les i els tècnics que posteriorment s'encarregarien de dinamitzar l'espai, recollir 

algunes dades relatives a la participació i als processos de socialització emergents 

amb un primer qüestionari per a la recollida de dades (document 1). A partir 

d'aquestes dades relatives al nombre de participants, sexe i edat,

posteriors bases de participació de l'espai per al mes d'octubre de 2018. Durant 

aquesta fase es portaren a terme 14 sessions de 3 hores de durada cadascuna.

Nombre total usuaris: 

videojocs a casa: 
Usuaris amb videojocs a casa: 

: En aquest apartat han d'incloure's incidències relacionades amb 
l'assistència a l'espai (Si ha anat molta gent un dia, si ha arribat un grup nou de 
gent, si no ha anat ningú), indicant sempre les causes que han pogut provocar la 

Quins tipus de jocs s'utilitzen. 
Quins jocs són els més demandats (especificant si són individuals o 

Quins jocs no es demanden. 

Tipus de jocs repartits per gènere. 

PROCESSOS SOCIALITZACIÓPROCESSOS SOCIALITZACIÓPROCESSOS SOCIALITZACIÓPROCESSOS SOCIALITZACIÓ    

Resposta per part dels tècnics de la biblioteca. 
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se en funció de les necessitats detectades entre les tres fases 

als mesos de juliol i agost de 

2018, amb l'objectiu de donar a conèixer al jovent del barri el projecte i començar a 

conformar un grup. En aquesta primera fase de caràcter més informal, s'encomana 

inamitzar l'espai, recollir 

algunes dades relatives a la participació i als processos de socialització emergents 

amb un primer qüestionari per a la recollida de dades (document 1). A partir 

d'aquestes dades relatives al nombre de participants, sexe i edat, s'establirien les 

posteriors bases de participació de l'espai per al mes d'octubre de 2018. Durant 

aquesta fase es portaren a terme 14 sessions de 3 hores de durada cadascuna. 

: En aquest apartat han d'incloure's incidències relacionades amb 
l'assistència a l'espai (Si ha anat molta gent un dia, si ha arribat un grup nou de 

s causes que han pogut provocar la 

Quins jocs són els més demandats (especificant si són individuals o 



● Resposta per part del grup d'usuàries/ús.
    
GRUPS D'AFINITATGRUPS D'AFINITATGRUPS D'AFINITATGRUPS D'AFINITAT    
 

● Existència de grups consolidats o en procés de consolidació.
● Persones soles. 
● Tipologia dels grups.
● Distribució per gènere.

 
3. GESTIÓ3. GESTIÓ3. GESTIÓ3. GESTIÓ    
 
GESTIÓ DEL TEMPSGESTIÓ DEL TEMPSGESTIÓ DEL TEMPSGESTIÓ DEL TEMPS    
 

● Dinàmiques que s'han desenvolupat, tant per part dels tècnics de la 
biblioteca com dels grups d'usuàries/ús.

 
GESTIÓ DE RECURSOSGESTIÓ DE RECURSOSGESTIÓ DE RECURSOSGESTIÓ DE RECURSOS    
 

● Dinàmiques que s'han desenvolupat tant per part dels tècnics de la 
biblioteca com del grup d'usuàries/ús.

 
GESTIÓ DE L'ESPAIGESTIÓ DE L'ESPAIGESTIÓ DE L'ESPAIGESTIÓ DE L'ESPAI    
 

● Dinàmiques d'ubicació en l'espai
● Dinàmiques de neteja i manteniment.

 
4. DINAMITZACIÓ4. DINAMITZACIÓ4. DINAMITZACIÓ4. DINAMITZACIÓ    
 
METODOLOGIES PARTICIPATIVESMETODOLOGIES PARTICIPATIVESMETODOLOGIES PARTICIPATIVESMETODOLOGIES PARTICIPATIVES
 

● Tècniques adoptades per a fomentar la participació activa en l'espai, com 
per exemple Competicions, Premis, etc.

 
PERIODICITATPERIODICITATPERIODICITATPERIODICITAT    
    

● Dinàmiques orientades a fomentar l'assistència futura en l'espai Gamer, 
com per exemple avançar la programació del pròxim dia.

Document 114 

 

A partir de les dades obtingudes en els qüestionaris complimentats en aquestes 

sessions de protopilot de l'espai Zona Gaming (document annex 3) hem elaborat la 

                                               
14 Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, per a ser emprat en les 
14  sessions portades a terme el mes de juliol de 2018.

 

Resposta per part del grup d'usuàries/ús. 

Existència de grups consolidats o en procés de consolidació. 

Tipologia dels grups. 
Distribució per gènere. 

Dinàmiques que s'han desenvolupat, tant per part dels tècnics de la 
biblioteca com dels grups d'usuàries/ús. 

Dinàmiques que s'han desenvolupat tant per part dels tècnics de la 
biblioteca com del grup d'usuàries/ús. 

Dinàmiques d'ubicació en l'espai 
Dinàmiques de neteja i manteniment. 

METODOLOGIES PARTICIPATIVESMETODOLOGIES PARTICIPATIVESMETODOLOGIES PARTICIPATIVESMETODOLOGIES PARTICIPATIVES    

Tècniques adoptades per a fomentar la participació activa en l'espai, com 
exemple Competicions, Premis, etc. 

Dinàmiques orientades a fomentar l'assistència futura en l'espai Gamer, 
com per exemple avançar la programació del pròxim dia. 

A partir de les dades obtingudes en els qüestionaris complimentats en aquestes 

sessions de protopilot de l'espai Zona Gaming (document annex 3) hem elaborat la 

        
borat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, per a ser emprat en les 

14  sessions portades a terme el mes de juliol de 2018. 
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Dinàmiques que s'han desenvolupat, tant per part dels tècnics de la 

Dinàmiques que s'han desenvolupat tant per part dels tècnics de la 

Tècniques adoptades per a fomentar la participació activa en l'espai, com 

Dinàmiques orientades a fomentar l'assistència futura en l'espai Gamer, 

A partir de les dades obtingudes en els qüestionaris complimentats en aquestes 

sessions de protopilot de l'espai Zona Gaming (document annex 3) hem elaborat la 

borat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, per a ser emprat en les 



següent taula relativa a la participació en l'espai. Cal destacar que encara que les 

dades recollides als diferents qüestionaris abasten aspectes i temàtiques molt 

diverses, en aquest apartat ens dedicarem exclusivament a revisar aquelles 

relatives a la participació en l'espai. També cal afegir, que en les dades recollides 

per les i els tècnics per les 14 sessions realitzades no apareixen sempre les dades 

relatives a l'edat, pel que s'ha decidit contemplar en la gràfica el nombre de 

participants dividit per sexe. Els diaris de sessions també remolleixen dades 

únicament de les tres primeres setmanes de

constància de la participació en el mes d'agost de 2018.
 

 
Gràfica 2Gràfica 2Gràfica 2Gràfica 215151515    

 
A partir de la següent gràfica es poden extreure una sèrie de conclusions relatives a 

la participació del protopilot de Zona Gaming portat a terme e

agost de 2018. 

 

                                               
15 Generada a partir de les dades recollides en el qüestionari de sessions a Biblioteca Zona Nord, 
durant el mes de juliol de 2018. 

 

següent taula relativa a la participació en l'espai. Cal destacar que encara que les 

lides als diferents qüestionaris abasten aspectes i temàtiques molt 

diverses, en aquest apartat ens dedicarem exclusivament a revisar aquelles 

relatives a la participació en l'espai. També cal afegir, que en les dades recollides 

es 14 sessions realitzades no apareixen sempre les dades 

relatives a l'edat, pel que s'ha decidit contemplar en la gràfica el nombre de 

participants dividit per sexe. Els diaris de sessions també remolleixen dades 

únicament de les tres primeres setmanes del mes de juliol, per tant no tenim 

constància de la participació en el mes d'agost de 2018. 

A partir de la següent gràfica es poden extreure una sèrie de conclusions relatives a 

la participació del protopilot de Zona Gaming portat a terme els mesos de juliol i 

        
Generada a partir de les dades recollides en el qüestionari de sessions a Biblioteca Zona Nord, 
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següent taula relativa a la participació en l'espai. Cal destacar que encara que les 

lides als diferents qüestionaris abasten aspectes i temàtiques molt 

diverses, en aquest apartat ens dedicarem exclusivament a revisar aquelles 

relatives a la participació en l'espai. També cal afegir, que en les dades recollides 

es 14 sessions realitzades no apareixen sempre les dades 

relatives a l'edat, pel que s'ha decidit contemplar en la gràfica el nombre de 

participants dividit per sexe. Els diaris de sessions també remolleixen dades 

l mes de juliol, per tant no tenim 

 

A partir de la següent gràfica es poden extreure una sèrie de conclusions relatives a 

ls mesos de juliol i 

Generada a partir de les dades recollides en el qüestionari de sessions a Biblioteca Zona Nord, 



● El projecte ha comptat amb participants en totes les jornades que s'ha posat 

en marxa. Si bé s'evidència una participació menor durant les primeres 

sessions, queda constància de l'augment progressiu a mesura que avança 

temps. 

● La participació de dones és menor que la d'homes. Encara que inicialment les 

xifres tendeixen a estar igualades i inclús en algunes jornades ser major la 

participació de dones joves que la d'homes, s'observa com progressivament 

decau fins a presentar diferències notòries.

● Donades les dades de la taula, es pot confirmar que s'han complert els 

objectius de donar a conèixer el projecte Zona Gaming entre el jovent del 

barri i el de crear una primera comunitat de participants de cara a la posada 

en marxa del projecte al mes d'octubre.

    

Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:

els mesos d'octubre de 2018 a gener de 2019

diferències i característiques respecte a l'anterior. Les i 

ja havien rebut formació bàsica de caràcter teòric i pràctic, per tal de capacitar

en la dinamització comunitària i el videojoc social. També es varen generar 

metodologies de gestió de l'espai, els recursos, conflictes i te

observacions i les dades recollides en la fase anterior. Finalment i donada 

l'experiència de la fase anterior es va decidir establir l'edat de participació a Zona 

Gaming dels 12 als 18 anys per una sèrie de raons. En primer lloc genera

còmode per a les i els adolescents usuaris de la biblioteca i que aquest quedés 

diferenciat de l'espai d'infantil. D'aquesta forma les nenes i nens de 12 anys que ja hi 

participaren en les activitats de l'espai d'infantil, no ho podrien fer a le

Gaming. Per altra banda, també es va decidir establir l'edat de tall en els 18 anys, 

per tal d'evitar l'acaparament per part de persones adultes i que aquestes pogueren 

alterar les dinàmiques generades a Zona Gaming.

 

A partir d'aquesta experiènc

a ser complimentat per les i els tècnics, de forma que inclogués nova informació 

rellevant per al projecte i s'adaptés a la nova realitat d'aquesta segona fase 

d'implementació. A continuació es pot ve

nova reformulació. 

    

    

1. USUARIS1. USUARIS1. USUARIS1. USUARIS 
    

 

El projecte ha comptat amb participants en totes les jornades que s'ha posat 

en marxa. Si bé s'evidència una participació menor durant les primeres 

sessions, queda constància de l'augment progressiu a mesura que avança 

La participació de dones és menor que la d'homes. Encara que inicialment les 

xifres tendeixen a estar igualades i inclús en algunes jornades ser major la 

participació de dones joves que la d'homes, s'observa com progressivament 

ntar diferències notòries. 

Donades les dades de la taula, es pot confirmar que s'han complert els 

objectius de donar a conèixer el projecte Zona Gaming entre el jovent del 

barri i el de crear una primera comunitat de participants de cara a la posada 

marxa del projecte al mes d'octubre. 

Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming:Fase 1 posada en marxa de Zona Gaming: Aquesta fase s'ha desenvolupat entre 

de 2018 a gener de 2019. Aquesta part compta amb una sèrie de 

diferències i característiques respecte a l'anterior. Les i els tècnics de la biblioteca 

ja havien rebut formació bàsica de caràcter teòric i pràctic, per tal de capacitar

en la dinamització comunitària i el videojoc social. També es varen generar 

metodologies de gestió de l'espai, els recursos, conflictes i temps, a partir de les 

observacions i les dades recollides en la fase anterior. Finalment i donada 

l'experiència de la fase anterior es va decidir establir l'edat de participació a Zona 

Gaming dels 12 als 18 anys per una sèrie de raons. En primer lloc genera

còmode per a les i els adolescents usuaris de la biblioteca i que aquest quedés 

diferenciat de l'espai d'infantil. D'aquesta forma les nenes i nens de 12 anys que ja hi 

participaren en les activitats de l'espai d'infantil, no ho podrien fer a le

Gaming. Per altra banda, també es va decidir establir l'edat de tall en els 18 anys, 

per tal d'evitar l'acaparament per part de persones adultes i que aquestes pogueren 

alterar les dinàmiques generades a Zona Gaming. 

A partir d'aquesta experiència prèvia també es va reformular el qüestionari adreçat 

a ser complimentat per les i els tècnics, de forma que inclogués nova informació 

rellevant per al projecte i s'adaptés a la nova realitat d'aquesta segona fase 

d'implementació. A continuació es pot veure (document 2) com ha quedat aquesta 
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El projecte ha comptat amb participants en totes les jornades que s'ha posat 

en marxa. Si bé s'evidència una participació menor durant les primeres 

sessions, queda constància de l'augment progressiu a mesura que avança el 

La participació de dones és menor que la d'homes. Encara que inicialment les 

xifres tendeixen a estar igualades i inclús en algunes jornades ser major la 

participació de dones joves que la d'homes, s'observa com progressivament 

Donades les dades de la taula, es pot confirmar que s'han complert els 

objectius de donar a conèixer el projecte Zona Gaming entre el jovent del 

barri i el de crear una primera comunitat de participants de cara a la posada 

Aquesta fase s'ha desenvolupat entre 

. Aquesta part compta amb una sèrie de 

els tècnics de la biblioteca 

ja havien rebut formació bàsica de caràcter teòric i pràctic, per tal de capacitar-los 

en la dinamització comunitària i el videojoc social. També es varen generar 

mps, a partir de les 

observacions i les dades recollides en la fase anterior. Finalment i donada 

l'experiència de la fase anterior es va decidir establir l'edat de participació a Zona 

Gaming dels 12 als 18 anys per una sèrie de raons. En primer lloc generar un espai 

còmode per a les i els adolescents usuaris de la biblioteca i que aquest quedés 

diferenciat de l'espai d'infantil. D'aquesta forma les nenes i nens de 12 anys que ja hi 

participaren en les activitats de l'espai d'infantil, no ho podrien fer a les de Zona 

Gaming. Per altra banda, també es va decidir establir l'edat de tall en els 18 anys, 

per tal d'evitar l'acaparament per part de persones adultes i que aquestes pogueren 

ia prèvia també es va reformular el qüestionari adreçat 

a ser complimentat per les i els tècnics, de forma que inclogués nova informació 

rellevant per al projecte i s'adaptés a la nova realitat d'aquesta segona fase 

ure (document 2) com ha quedat aquesta 



Usuari
s 

SI VG NO VG 12

Dones    

Homes    

  
 
1.1 Incidències:1.1 Incidències:1.1 Incidències:1.1 Incidències: En aquest apartat s'inclouen totes les incidències relatives a variacions 
en l'assistència (nous grups, noves incorporacions, falta d'assistència, etc.).
 
1.2 Configuració grups:1.2 Configuració grups:1.2 Configuració grups:1.2 Configuració grups: En aquest apartat s'anotaran tots els aspectes relatius a la 
configuració dels grups i la seva assistència (configuració, grups regulars, noves 
configuracions, etc.).
 
 
2. JOCS2. JOCS2. JOCS2. JOCS 
    
2.1 Tipologia dels jocs:2.1 Tipologia dels jocs:2.1 Tipologia dels jocs:2.1 Tipologia dels jocs: 
    

● Què tipus de jocs s'utilitzen (videojocs, jocs de t
del joc i si es per individual o col·lectiu:
 
 

● Quins jocs són els més demandats? Cal especificar el nom i si són individuals o 
col·lectius: 
 

● Quins jocs no es demanden? Cal especificar el nom i si són individuals o 
col·lectius: 
 

● Tipus de joc per gènere. Cal especificar el nom i si són individuals o col·lectius:
 

● Noves demandes: 
    
3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ
    
3.1 Conflictes:3.1 Conflictes:3.1 Conflictes:3.1 Conflictes:    
    

● Tipología:  
● Resposta per part dels tècnics de la biblioteca:
● Resposta per part del grup 

    
3.2 Grups d’afinitat3.2 Grups d’afinitat3.2 Grups d’afinitat3.2 Grups d’afinitat    

    
● Existència de grups consolidats o en procés de consolidació:

 

12 13 14 15 16 17

     

     

En aquest apartat s'inclouen totes les incidències relatives a variacions 
en l'assistència (nous grups, noves incorporacions, falta d'assistència, etc.).

En aquest apartat s'anotaran tots els aspectes relatius a la 
configuració dels grups i la seva assistència (configuració, grups regulars, noves 
configuracions, etc.).

Què tipus de jocs s'utilitzen (videojocs, jocs de taula, etc.)?, cal especificar el nom 
del joc i si es per individual o col·lectiu: 

Quins jocs són els més demandats? Cal especificar el nom i si són individuals o 

Quins jocs no es demanden? Cal especificar el nom i si són individuals o 

Tipus de joc per gènere. Cal especificar el nom i si són individuals o col·lectius:

3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ 

Resposta per part dels tècnics de la biblioteca: 
Resposta per part del grup d’usuaris: 

Existència de grups consolidats o en procés de consolidació: 
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17 18 TOTAL 

   

   

En aquest apartat s'inclouen totes les incidències relatives a variacions 
en l'assistència (nous grups, noves incorporacions, falta d'assistència, etc.). 

En aquest apartat s'anotaran tots els aspectes relatius a la 
configuració dels grups i la seva assistència (configuració, grups regulars, noves 
configuracions, etc.). 

aula, etc.)?, cal especificar el nom 

Quins jocs són els més demandats? Cal especificar el nom i si són individuals o 

Quins jocs no es demanden? Cal especificar el nom i si són individuals o 

Tipus de joc per gènere. Cal especificar el nom i si són individuals o col·lectius: 

 



● Persones soles: 
● Tipologia dels grups:

    
3.3 Participació en les assemblees:3.3 Participació en les assemblees:3.3 Participació en les assemblees:3.3 Participació en les assemblees:

    

Usuaris 12 13 

Dones   

Homes   

    
● Altres comentaris respecte a la participació de les assemblees:

 
    
4. GESTIÓ4. GESTIÓ4. GESTIÓ4. GESTIÓ 
    
4.1 Gestió del temps.4.1 Gestió del temps.4.1 Gestió del temps.4.1 Gestió del temps.    
    

● Dinàmiques desenvolupades per la gestió del temps a l'assemblea. Cal especificar 
de si es tracta de la gestió del temps col·lectiu o individual:

    
4.2 Gestió dels recursos.4.2 Gestió dels recursos.4.2 Gestió dels recursos.4.2 Gestió dels recursos. 
    

● Dinàmiques desenvolupades per la gestió dels recursos a l'assemblea. Cal 
especificar de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual:

    
4.3 Gestió de l’espai4.3 Gestió de l’espai4.3 Gestió de l’espai4.3 Gestió de l’espai    
    

● Dinàmiques desenvolupades per la gestió de l’espai a l'assemblea. Cal especificar 
de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual:

● Dinàmiques per la neteja:
● Dinàmiques per la disposició de l’espai:

    
5. DINAMITZACIÓ5. DINAMITZACIÓ5. DINAMITZACIÓ5. DINAMITZACIÓ 
    
5. 1 Metodologies participatives.5. 1 Metodologies participatives.5. 1 Metodologies participatives.5. 1 Metodologies participatives.
    

● Tècniques adoptades per fomentar la participació activa a l’espai: 
    
6. PERIODICITAT6. PERIODICITAT6. PERIODICITAT6. PERIODICITAT    
    

● Dinàmiques orientades a fomentar la participació futura:

 

Tipologia dels grups:        

3.3 Participació en les assemblees:3.3 Participació en les assemblees:3.3 Participació en les assemblees:3.3 Participació en les assemblees: 

 14 15 16 

   

   

respecte a la participació de les assemblees:

Dinàmiques desenvolupades per la gestió del temps a l'assemblea. Cal especificar 
de si es tracta de la gestió del temps col·lectiu o individual: 

 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió dels recursos a l'assemblea. Cal 
especificar de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual:

Dinàmiques desenvolupades per la gestió de l’espai a l'assemblea. Cal especificar 
tracta d’una gestió col·lectiva o individual: 

Dinàmiques per la neteja: 
Dinàmiques per la disposició de l’espai:     

5. 1 Metodologies participatives.5. 1 Metodologies participatives.5. 1 Metodologies participatives.5. 1 Metodologies participatives.    

Tècniques adoptades per fomentar la participació activa a l’espai: 

àmiques orientades a fomentar la participació futura: 
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17 18 

  

  

respecte a la participació de les assemblees: 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió del temps a l'assemblea. Cal especificar 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió dels recursos a l'assemblea. Cal 
especificar de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual: 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió de l’espai a l'assemblea. Cal especificar 

Tècniques adoptades per fomentar la participació activa a l’espai:  



Document 2Document 2Document 2Document 216161616    

    

A partir de la informació recollida als qüestionaris (document annex 4) presentem 

dues gràfiques, la primera (gràfica 3) adreçada mostrar la participació de noies i 

nois en el projecte durant els mesos de s

segona (gràfica 4) que mostra les edats de les i els participants a Zona Gaming.
 
 

 
Gràfic 3Gràfic 3Gràfic 3Gràfic 317171717    
 
A partir de les dades representades en el següent gràfic es poden extreure una sèrie 

de conclusions respecte a la participació de dones i homes al projecte Zona Gaming, 

així com de caràcter general.

 

                                               
16 Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, a partir de la 
reformulació del primer document, per a ser emprat durant la posada en marxa de Zona Gaming als 
mesos d'octubre de 2018 a gener de 2019
17 Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats duran
gener de 2019, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord.

 

A partir de la informació recollida als qüestionaris (document annex 4) presentem 

dues gràfiques, la primera (gràfica 3) adreçada mostrar la participació de noies i 

durant els mesos de setembre de 2018 a gener de 2019

segona (gràfica 4) que mostra les edats de les i els participants a Zona Gaming.

A partir de les dades representades en el següent gràfic es poden extreure una sèrie 

especte a la participació de dones i homes al projecte Zona Gaming, 

així com de caràcter general. 

        
Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, a partir de la 

reformulació del primer document, per a ser emprat durant la posada en marxa de Zona Gaming als 
de 2018 a gener de 2019. 

s han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre de 2018 a 
, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord. 
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A partir de la informació recollida als qüestionaris (document annex 4) presentem 

dues gràfiques, la primera (gràfica 3) adreçada mostrar la participació de noies i 

a gener de 2019. Una 

segona (gràfica 4) que mostra les edats de les i els participants a Zona Gaming. 

 

A partir de les dades representades en el següent gràfic es poden extreure una sèrie 

especte a la participació de dones i homes al projecte Zona Gaming, 

Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, a partir de la 
reformulació del primer document, per a ser emprat durant la posada en marxa de Zona Gaming als 

t els mesos d'octubre de 2018 a 



● Es posa de manifest una marcada diferencia entre la participació de dones i 

homes al projecte, sent aquests últims el grup més nombrós. La mit

d'homes per sessió és de 13,46

d'aquestes dades es plantejà la necessitat de realitzar un procés de recerca 

sobre la participació de dones al projecte, per tal d'esbrinar quines eren les 

problemàtiques directes o les qüestions 

procés de recerca es va portar a terme a partir del mes de gener de 2019 i es 

va fer en dos àmbits diferenciats.

○ Per una banda a escala interna de la biblioteca es va passar un 

qüestionari a les i els tècnics de la bi

les usuàries i el complimentaren. L'objectiu era detectar aquells 

aspectes que frenaven la participació, detectar necessitats i 

interessos, així com donar a conèixer el projecte a aquelles usuàries 

que no el conegueren. 

mesures com senyalitzar la Zona

catàleg de jocs disponibles i ampliar a un segon dia a la setmana la 

disponibilitat de l'espai.

○ Per altra banda es va generar un formulari adreçat

del districte, que va ser enviat als Casals Joves i els diferents agents 

socioculturals que operen a escala de territori. Cal destacar que 

d'aquesta segona experiència no va sorgir la resposta esperada, ja que 

no es va obtenir contestaci

persones contactades.

●  El còmput total de participants a Zona

235 persones, de les quals 202 han sigut homes i 33 dones. Dada el que torna 

a posar de manifest la marcada difere

caràcter lúdic-tecnològic per sexes i la necessitat de seguir treballant per 

donar solució a aquest problema, que en el cas de la biblioteca Zona Nord ve 

definit principalment per raons culturals (socialització de gèner

gustos) i religioses (compartir espai amb homes o amb una majoria d'homes), 

seguides per motius d'horaris (contra programació d'altres activitats 

extraescolars, manca de temps per deures o exàmens). Per aquesta raó al 

mes de febrer es va decidir 

i d'aquesta forma garantir una alternativa horària així com promoure un espai 

amb majoria de dones.

● En un context general es pot afirmar que el projecte ha comptat amb una 

bona acollida per part de la comunitat d'usuàries i usuaris de la biblioteca 

durant aquest període, tal com s'evidencia a les xifres expressades al gràfic 

amb una participació mitjana 

 

Es posa de manifest una marcada diferencia entre la participació de dones i 

homes al projecte, sent aquests últims el grup més nombrós. La mit

sessió és de 13,46 enfront de 2,2 per a les dones. 

d'aquestes dades es plantejà la necessitat de realitzar un procés de recerca 

sobre la participació de dones al projecte, per tal d'esbrinar quines eren les 

problemàtiques directes o les qüestions que frenaven la seva participació. El 

procés de recerca es va portar a terme a partir del mes de gener de 2019 i es 

va fer en dos àmbits diferenciats.  

Per una banda a escala interna de la biblioteca es va passar un 

qüestionari a les i els tècnics de la biblioteca, perquè el feren arribar a 

les usuàries i el complimentaren. L'objectiu era detectar aquells 

aspectes que frenaven la participació, detectar necessitats i 

interessos, així com donar a conèixer el projecte a aquelles usuàries 

que no el conegueren. En funció d'aquest es varen pendre

mesures com senyalitzar la Zona Gaming, posar cartells amb el 

catàleg de jocs disponibles i ampliar a un segon dia a la setmana la 

disponibilitat de l'espai. 

Per altra banda es va generar un formulari adreçat a les dones joves 

del districte, que va ser enviat als Casals Joves i els diferents agents 

socioculturals que operen a escala de territori. Cal destacar que 

d'aquesta segona experiència no va sorgir la resposta esperada, ja que 

no es va obtenir contestació per part de les entitats, col·lectius i 

persones contactades. 

El còmput total de participants a Zona Gaming per aquest període ha sigut de 

235 persones, de les quals 202 han sigut homes i 33 dones. Dada el que torna 

a posar de manifest la marcada diferencia en participació en projectes de 

tecnològic per sexes i la necessitat de seguir treballant per 

donar solució a aquest problema, que en el cas de la biblioteca Zona Nord ve 

definit principalment per raons culturals (socialització de gèner

gustos) i religioses (compartir espai amb homes o amb una majoria d'homes), 

seguides per motius d'horaris (contra programació d'altres activitats 

extraescolars, manca de temps per deures o exàmens). Per aquesta raó al 

mes de febrer es va decidir ampliar els dies dedicats al projecte als divendres 

i d'aquesta forma garantir una alternativa horària així com promoure un espai 

amb majoria de dones. 

En un context general es pot afirmar que el projecte ha comptat amb una 

bona acollida per part de la comunitat d'usuàries i usuaris de la biblioteca 

durant aquest període, tal com s'evidencia a les xifres expressades al gràfic 

amb una participació mitjana de 15,66 persones per sessió. Cal destacar una 
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Es posa de manifest una marcada diferencia entre la participació de dones i 

homes al projecte, sent aquests últims el grup més nombrós. La mitja 

per a les dones. A partir 

d'aquestes dades es plantejà la necessitat de realitzar un procés de recerca 

sobre la participació de dones al projecte, per tal d'esbrinar quines eren les 

que frenaven la seva participació. El 

procés de recerca es va portar a terme a partir del mes de gener de 2019 i es 

Per una banda a escala interna de la biblioteca es va passar un 

blioteca, perquè el feren arribar a 

les usuàries i el complimentaren. L'objectiu era detectar aquells 

aspectes que frenaven la participació, detectar necessitats i 

interessos, així com donar a conèixer el projecte a aquelles usuàries 

pendre una sèrie de 

, posar cartells amb el 

catàleg de jocs disponibles i ampliar a un segon dia a la setmana la 

a les dones joves 

del districte, que va ser enviat als Casals Joves i els diferents agents 

socioculturals que operen a escala de territori. Cal destacar que 

d'aquesta segona experiència no va sorgir la resposta esperada, ja que 

ó per part de les entitats, col·lectius i 

per aquest període ha sigut de 

235 persones, de les quals 202 han sigut homes i 33 dones. Dada el que torna 

ncia en participació en projectes de 

tecnològic per sexes i la necessitat de seguir treballant per 

donar solució a aquest problema, que en el cas de la biblioteca Zona Nord ve 

definit principalment per raons culturals (socialització de gènere, rols i 

gustos) i religioses (compartir espai amb homes o amb una majoria d'homes), 

seguides per motius d'horaris (contra programació d'altres activitats 

extraescolars, manca de temps per deures o exàmens). Per aquesta raó al 

ampliar els dies dedicats al projecte als divendres 

i d'aquesta forma garantir una alternativa horària així com promoure un espai 

En un context general es pot afirmar que el projecte ha comptat amb una 

bona acollida per part de la comunitat d'usuàries i usuaris de la biblioteca 

durant aquest període, tal com s'evidencia a les xifres expressades al gràfic 

de 15,66 persones per sessió. Cal destacar una 



tendència a la baixa en la participació durant les últimes setmanes de 

desembre de 2018 i el mes de gener de 2019. Açò és a causa de dues raons:

○ Les últimes setmanes del mes de desembre de 2018, varen estar 

marcades tant pels exàmens d'avaluació com després per les 

vacances, fet que com es veurà a partir del mes de febrer ha influït 

durant tota la primera meitat de 2019.

○ Per altra banda al gener es va produir una divisió del grup de 

participants, per raons pe

provocar que una part continués participant del projecte i l'altra 

l'abandonés completament.

● Per concloure aquest punt a partir de les dades expressades, es pot dir que el 

projecte ha aconseguit consolidar

cultural i de lleure per a la joventut (12 a 18 anys) a la biblioteca Zona Nord, 

durant aquest primer període. D'aquesta forma ha comptat amb una 

participació més o menys estable, produint

joves participants que com es veurà en el període següent ha continuat 

participant del projecte fins a juny de 2019.

 

Tal com hem avançat el següent gràfic (gràfic 4) recull les dades de participació per 

edats, sense fer diferència entre les dones i els homes par

mateix podem extreure una sèrie de conclusions sobre l'edat de les i els 

participants. 
 

 

tendència a la baixa en la participació durant les últimes setmanes de 

desembre de 2018 i el mes de gener de 2019. Açò és a causa de dues raons:

Les últimes setmanes del mes de desembre de 2018, varen estar 

marcades tant pels exàmens d'avaluació com després per les 

vacances, fet que com es veurà a partir del mes de febrer ha influït 

durant tota la primera meitat de 2019. 

Per altra banda al gener es va produir una divisió del grup de 

participants, per raons personals i alienes a Zona

provocar que una part continués participant del projecte i l'altra 

l'abandonés completament. 

Per concloure aquest punt a partir de les dades expressades, es pot dir que el 

projecte ha aconseguit consolidar-se com una part important de l'oferta 

cultural i de lleure per a la joventut (12 a 18 anys) a la biblioteca Zona Nord, 

durant aquest primer període. D'aquesta forma ha comptat amb una 

participació més o menys estable, produint-se la configuració d'un grup de 

articipants que com es veurà en el període següent ha continuat 

participant del projecte fins a juny de 2019. 

Tal com hem avançat el següent gràfic (gràfic 4) recull les dades de participació per 

edats, sense fer diferència entre les dones i els homes participants. A partir del 

mateix podem extreure una sèrie de conclusions sobre l'edat de les i els 
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tendència a la baixa en la participació durant les últimes setmanes de 

desembre de 2018 i el mes de gener de 2019. Açò és a causa de dues raons: 

Les últimes setmanes del mes de desembre de 2018, varen estar 

marcades tant pels exàmens d'avaluació com després per les 

vacances, fet que com es veurà a partir del mes de febrer ha influït 

Per altra banda al gener es va produir una divisió del grup de 

rsonals i alienes a Zona Gaming, que va 

provocar que una part continués participant del projecte i l'altra 

Per concloure aquest punt a partir de les dades expressades, es pot dir que el 

part important de l'oferta 

cultural i de lleure per a la joventut (12 a 18 anys) a la biblioteca Zona Nord, 

durant aquest primer període. D'aquesta forma ha comptat amb una 

se la configuració d'un grup de 

articipants que com es veurà en el període següent ha continuat 

Tal com hem avançat el següent gràfic (gràfic 4) recull les dades de participació per 

ticipants. A partir del 

mateix podem extreure una sèrie de conclusions sobre l'edat de les i els 



Gràfic 4Gràfic 4Gràfic 4Gràfic 418181818 

    

● El grup més nombrós ha sigut el de 15 anys amb un total de 66 participants 

per aquest període. Si bé inicialment eren les i els 

els grups més nombrosos, de forma progressiva va anar augmentant 

l'afluència de joves de 15 anys al projecte.

● L'edat mitjana de participació a Zona Gaming

13,69 anys. Aquestes dades no es poden relac

part de l'Ajuntament de Barcelona en 2017

majoritària al districte està en la franja d'edat dels 15 als 34 anys. Encara que 

si es pot apuntar que es tracta del districte amb població més jove 

de Barcelona amb una mitjana de 33,4 anys.

● Durant aquesta fase, s'ha posat de manifest que el projecte no ha aconseguit 

arrelar-se entre els joves de 16, 17 i 18 anys, que presenten les xifres més 

baixes de participació amb 16, 15 i 14 assistèn

Malgrat açò, sí que es pot destacar que a quasi totes les sessions hi ha hagut 

representació d'aquesta franja d'edat.
                                               
18 Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre
gener de 2019, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord
19 Informació estreta de: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/
 

 

El grup més nombrós ha sigut el de 15 anys amb un total de 66 participants 

per aquest període. Si bé inicialment eren les i els participants de 12 i 14 anys 

els grups més nombrosos, de forma progressiva va anar augmentant 

l'afluència de joves de 15 anys al projecte. 

L'edat mitjana de participació a Zona Gaming durant aquest període

13,69 anys. Aquestes dades no es poden relacionar amb les recollides per 

part de l'Ajuntament de Barcelona en 201719, que mostren que la població jove 

majoritària al districte està en la franja d'edat dels 15 als 34 anys. Encara que 

si es pot apuntar que es tracta del districte amb població més jove 

de Barcelona amb una mitjana de 33,4 anys. 

Durant aquesta fase, s'ha posat de manifest que el projecte no ha aconseguit 

se entre els joves de 16, 17 i 18 anys, que presenten les xifres més 

baixes de participació amb 16, 15 i 14 assistències al llarg de tot el període. 

Malgrat açò, sí que es pot destacar que a quasi totes les sessions hi ha hagut 

representació d'aquesta franja d'edat. 
        

Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre
, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord, document annex 4.

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap02/C020729.htm
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El grup més nombrós ha sigut el de 15 anys amb un total de 66 participants 

participants de 12 i 14 anys 

els grups més nombrosos, de forma progressiva va anar augmentant 

durant aquest període és de 

ionar amb les recollides per 

, que mostren que la població jove 

majoritària al districte està en la franja d'edat dels 15 als 34 anys. Encara que 

si es pot apuntar que es tracta del districte amb població més jove a la ciutat 

Durant aquesta fase, s'ha posat de manifest que el projecte no ha aconseguit 

se entre els joves de 16, 17 i 18 anys, que presenten les xifres més 

cies al llarg de tot el període. 

Malgrat açò, sí que es pot destacar que a quasi totes les sessions hi ha hagut 

Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre de 2018 a 
. 

cap02/C020729.htm 



● Com a conclusió d'aquest punt es pot afirmar amb caràcter general, que

aquesta fase el projecte ha tingut una millor acollida entre la franja d'edat de 

12 a 15 anys, sent pràcticament poc rellevant la participació dels grups d'edat 

de 16 a 18 anys. 
 
Fase 2 continuacióFase 2 continuacióFase 2 continuacióFase 2 continuació    de Zona Gaming:de Zona Gaming:de Zona Gaming:de Zona Gaming:

    

Com s'ha assenyalat a l'inici d'aquest apartat, es va

projecte a finals del mes de gener de 2019 que comportà un replantejament en 

alguns aspectes amb l'objectiu de millorar les dades de participació i promoure 

l'assistència i integració de dones joves a Zona

comunitat d'usuàries de la biblioteca, així com plantejat aquest tema a l'assemblea, 

es varen introduir una sèrie de mesures:

• Ampliació del projecte a dues sessions setmanals els dimarts i divendres a la 

tarda. La sessió dels dimarts incloïa 

del divendres es dedicava al joc lliure.

• Ampliació de les sessions de Taller

dimecres i dijous. En aquest cas la sessió dels dimarts tarda continuava 

estant acompanyada per

mentre que dimecres i dijous, se cedia l'espai a les i els joves, perquè 

pogueren treballar en els diferents projectes.

• Introducció de metodologies de treball àgil i control de tasques, amb 

l'objectiu de portar un seguiment dels diferents treballs que s'estaven portant 

a terme dintre de Zona

d'esdeveniments, etc. Aquestes tasques estaven repartides entre diferents 

comissions, conformades en funció dels interessos de

• Celebració de sessions obertes intergeneracional amb el grup de Gent Gran 

de la biblioteca. Durant el període de febrer a juny de 2019, es va portar a 

terme una sessió que va comptar amb l'assistència del grup de Gent Gran 

com de les i els joves habituals de Zona

realitzar una assemblea per motivar l'intercanvi d'experiències entre les 

persones assistents, així com es va jugar a diferents tipus de 

jocs tan tradicionals com electrònics.

• Senyalització i decoració de l'espai de Zona

realitzades una de les demandes de les usuàries de la biblioteca era millorar 

la decoració i senyalització de l'espai

tècnic de la biblioteca es va realitza

aquesta suggerència

 

Com a conclusió d'aquest punt es pot afirmar amb caràcter general, que

el projecte ha tingut una millor acollida entre la franja d'edat de 

12 a 15 anys, sent pràcticament poc rellevant la participació dels grups d'edat 

de Zona Gaming:de Zona Gaming:de Zona Gaming:de Zona Gaming:    

Com s'ha assenyalat a l'inici d'aquest apartat, es va portar a terme una avaluació del 

projecte a finals del mes de gener de 2019 que comportà un replantejament en 

alguns aspectes amb l'objectiu de millorar les dades de participació i promoure 

l'assistència i integració de dones joves a Zona Gaming. Un cop c

comunitat d'usuàries de la biblioteca, així com plantejat aquest tema a l'assemblea, 

es varen introduir una sèrie de mesures: 

Ampliació del projecte a dues sessions setmanals els dimarts i divendres a la 

tarda. La sessió dels dimarts incloïa la realització d'assemblea, mentre que la 

del divendres es dedicava al joc lliure.    

Ampliació de les sessions de Taller-Lab a tres dies a la setmana els dimarts, 

dimecres i dijous. En aquest cas la sessió dels dimarts tarda continuava 

estant acompanyada per un dinamitzador especialista en programació, 

mentre que dimecres i dijous, se cedia l'espai a les i els joves, perquè 

pogueren treballar en els diferents projectes.    

Introducció de metodologies de treball àgil i control de tasques, amb 

un seguiment dels diferents treballs que s'estaven portant 

a terme dintre de Zona Gaming, com per exemple projectes, comunicació 

d'esdeveniments, etc. Aquestes tasques estaven repartides entre diferents 

comissions, conformades en funció dels interessos de les i els participants.

Celebració de sessions obertes intergeneracional amb el grup de Gent Gran 

de la biblioteca. Durant el període de febrer a juny de 2019, es va portar a 

terme una sessió que va comptar amb l'assistència del grup de Gent Gran 

es i els joves habituals de Zona Gaming. Durant aquesta es va 

realitzar una assemblea per motivar l'intercanvi d'experiències entre les 

persones assistents, així com es va jugar a diferents tipus de 

tradicionals com electrònics.    

coració de l'espai de Zona Gaming. A partir de les enquestes 

realitzades una de les demandes de les usuàries de la biblioteca era millorar 

la decoració i senyalització de l'espai Gamer. En aquest sentit des de l'equip 

tècnic de la biblioteca es va realitzar una gran tasca per complir amb 

suggerència.    

46 

Com a conclusió d'aquest punt es pot afirmar amb caràcter general, que en 

el projecte ha tingut una millor acollida entre la franja d'edat de 

12 a 15 anys, sent pràcticament poc rellevant la participació dels grups d'edat 

portar a terme una avaluació del 

projecte a finals del mes de gener de 2019 que comportà un replantejament en 

alguns aspectes amb l'objectiu de millorar les dades de participació i promoure 

. Un cop consultada la 

comunitat d'usuàries de la biblioteca, així com plantejat aquest tema a l'assemblea, 

Ampliació del projecte a dues sessions setmanals els dimarts i divendres a la 

la realització d'assemblea, mentre que la 

a tres dies a la setmana els dimarts, 

dimecres i dijous. En aquest cas la sessió dels dimarts tarda continuava 

un dinamitzador especialista en programació, 

mentre que dimecres i dijous, se cedia l'espai a les i els joves, perquè 

Introducció de metodologies de treball àgil i control de tasques, amb 

un seguiment dels diferents treballs que s'estaven portant 

, com per exemple projectes, comunicació 

d'esdeveniments, etc. Aquestes tasques estaven repartides entre diferents 

les i els participants.    

Celebració de sessions obertes intergeneracional amb el grup de Gent Gran 

de la biblioteca. Durant el període de febrer a juny de 2019, es va portar a 

terme una sessió que va comptar amb l'assistència del grup de Gent Gran 

. Durant aquesta es va 

realitzar una assemblea per motivar l'intercanvi d'experiències entre les 

persones assistents, així com es va jugar a diferents tipus de 

. A partir de les enquestes 

realitzades una de les demandes de les usuàries de la biblioteca era millorar 

. En aquest sentit des de l'equip 

r una gran tasca per complir amb 



• Creació de cartells amb els jocs disponibles al catàleg de Zona

altre dels aspectes que es va evidenciar a partir de la realització d'enquestes, 

va ser el desconeixement de les i els usuaris 

jocs disponibles a Zona

l'objectiu de donar a conèixer els fons.

• Reunions i entrevistes amb altres agents socioculturals del territori, amb la 

finalitat de vincular-

com en el cas de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana o l'IES Picasso o 

bé, convidant-los a participar en les ses

Joves.    

A partir d'aquesta nova reformulació del proj

sessions, es va fer necessari canviar alguns aspectes del formulari que s'havia 

emprat fins al moment perquè integrés tots aquests nous aspectes. A continuació es 

pot veure (document 3) com va quedar aquesta reformu

 

ZONA GAMINGZONA GAMINGZONA GAMINGZONA GAMING    
Biblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona Nord    
Qüestionari sessionsQüestionari sessionsQüestionari sessionsQüestionari sessions 

Setmana:Setmana:Setmana:Setmana: 

 

1. USUARIS1. USUARIS1. USUARIS1. USUARIS 

Dilluns:Dilluns:Dilluns:Dilluns: 

Usuari
s 

SI VG NO VG 12

Dones    

Home
s 

   

Dimarts:Dimarts:Dimarts:Dimarts: 

Usuari
s 

SI VG NO VG 12

Dones    

Home
s 

   

 

Creació de cartells amb els jocs disponibles al catàleg de Zona

altre dels aspectes que es va evidenciar a partir de la realització d'enquestes, 

va ser el desconeixement de les i els usuaris de la biblioteca del catàleg de 

jocs disponibles a Zona Gaming, en aquest sentit es varen crear cartells amb 

l'objectiu de donar a conèixer els fons.    

Reunions i entrevistes amb altres agents socioculturals del territori, amb la 

-los al projecte ja fos mitjançant col·laboracions directes 

com en el cas de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana o l'IES Picasso o 

los a participar en les sessions com en el cas dels Casals 

A partir d'aquesta nova reformulació del projecte i la introducció dels canvis en les 

sessions, es va fer necessari canviar alguns aspectes del formulari que s'havia 

emprat fins al moment perquè integrés tots aquests nous aspectes. A continuació es 

pot veure (document 3) com va quedar aquesta reformulació. 

12 13 14 15 16 17

     

     

12 13 14 15 16 17
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Creació de cartells amb els jocs disponibles al catàleg de Zona Gaming. Un 

altre dels aspectes que es va evidenciar a partir de la realització d'enquestes, 

de la biblioteca del catàleg de 

, en aquest sentit es varen crear cartells amb 

Reunions i entrevistes amb altres agents socioculturals del territori, amb la 

projecte ja fos mitjançant col·laboracions directes 

com en el cas de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana o l'IES Picasso o 

sions com en el cas dels Casals 

ecte i la introducció dels canvis en les 

sessions, es va fer necessari canviar alguns aspectes del formulari que s'havia 

emprat fins al moment perquè integrés tots aquests nous aspectes. A continuació es 

17 18 TOTAL 

  

  

17 18 TOTAL 

  

  



Dimecres:Dimecres:Dimecres:Dimecres: 

Usuari
s 

SI VG NO VG 12

Dones    

Home
s 

   

Dijous:Dijous:Dijous:Dijous: 

Usuari
s 

SI VG NO VG 12

Dones    

Home
s 

   

Divendres:Divendres:Divendres:Divendres: 

Usuari
s 

SI VG NO VG 12

Dones    

Home
s 

   

1.1 Incidències:1.1 Incidències:1.1 Incidències:1.1 Incidències: En aquest apartat s'inclouen totes les incidències relatives a variacions 
en l'assistència (nous grups, noves incorporacions, falta d'assistència, etc.

1.2 Configuració grups:1.2 Configuració grups:1.2 Configuració grups:1.2 Configuració grups: En aquest apartat s'anotaran tots els aspectes relatius a la 
configuració dels grups i la seva assistència (configuració, grups regulars, noves 
configuracions, etc.), indicar dia.

2. JOCS2. JOCS2. JOCS2. JOCS 

2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:

• Què tipus de jocs s'utilitzen
del joc i si es per individual o col·lectiu, indicar dia:

• Quins jocs són els més demandats? Cal especificar el nom i si són individuals o 
col·lectius, indicar dia:

• Quins jocs no es demanden? Cal es

 

12 13 14 15 16 17

     

     

12 13 14 15 16 17

     

     

12 13 14 15 16 17

     

     

En aquest apartat s'inclouen totes les incidències relatives a variacions 
en l'assistència (nous grups, noves incorporacions, falta d'assistència, etc.

En aquest apartat s'anotaran tots els aspectes relatius a la 
configuració dels grups i la seva assistència (configuració, grups regulars, noves 
configuracions, etc.), indicar dia. 

2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia:2.1 Tipologia dels jocs, indicar dia: 

Què tipus de jocs s'utilitzen (videojocs, jocs de taula, etc.)?, cal especificar el nom 
del joc i si es per individual o col·lectiu, indicar dia: 

Quins jocs són els més demandats? Cal especificar el nom i si són individuals o 
col·lectius, indicar dia: 

Quins jocs no es demanden? Cal especificar el nom i si són individuals o 
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17 18 TOTAL 

  

  

17 18 TOTAL 

  

  

17 18 TOTAL 

  

  

En aquest apartat s'inclouen totes les incidències relatives a variacions 
en l'assistència (nous grups, noves incorporacions, falta d'assistència, etc.), indicar dia. 

En aquest apartat s'anotaran tots els aspectes relatius a la 
configuració dels grups i la seva assistència (configuració, grups regulars, noves 

(videojocs, jocs de taula, etc.)?, cal especificar el nom 

Quins jocs són els més demandats? Cal especificar el nom i si són individuals o 

pecificar el nom i si són individuals o 



col·lectius, indicar dia:

• Tipus de joc per gènere. Cal especificar el nom i si són individuals o col·lectius, 
indicar dia: 

• Noves demandes, indicar dia:

3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ

3.1 Conflictes, indicar dia:3.1 Conflictes, indicar dia:3.1 Conflictes, indicar dia:3.1 Conflictes, indicar dia:

• Tipología:  
• Resposta per part dels tècnics de la biblioteca:
• Resposta per part del grup d’usuaris:

3.2 Grups d’afinitat, indicar dia3.2 Grups d’afinitat, indicar dia3.2 Grups d’afinitat, indicar dia3.2 Grups d’afinitat, indicar dia

• Existència de grups consolidats o en procés de consolidació:
• Persones soles: 
• Tipologia dels grups: 

3.3 Participació en les 3.3 Participació en les 3.3 Participació en les 3.3 Participació en les assemblees, sols dimarts:assemblees, sols dimarts:assemblees, sols dimarts:assemblees, sols dimarts:

Usuaris 12 13 

Dones   

Homes   

 

• Altres comentaris respecte a la participació de les assemblees:

4. GESTIÓ4. GESTIÓ4. GESTIÓ4. GESTIÓ 

4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.

• Dinàmiques desenvolupades per la gestió del
de si es tracta de la gestió del temps col·lectiu o individual:

4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.

• Dinàmiques desenvolupades per la gestió dels recursos a l'assemblea. Cal 
especificar de si es tr

4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.

 

col·lectius, indicar dia: 

Tipus de joc per gènere. Cal especificar el nom i si són individuals o col·lectius, 

Noves demandes, indicar dia: 

3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ3. PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ 

3.1 Conflictes, indicar dia:3.1 Conflictes, indicar dia:3.1 Conflictes, indicar dia:3.1 Conflictes, indicar dia: 

Resposta per part dels tècnics de la biblioteca: 
Resposta per part del grup d’usuaris: 

3.2 Grups d’afinitat, indicar dia3.2 Grups d’afinitat, indicar dia3.2 Grups d’afinitat, indicar dia3.2 Grups d’afinitat, indicar dia 

Existència de grups consolidats o en procés de consolidació: 

Tipologia dels grups:  

assemblees, sols dimarts:assemblees, sols dimarts:assemblees, sols dimarts:assemblees, sols dimarts: 

14 15 16 17

    

    

Altres comentaris respecte a la participació de les assemblees:

4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees.4.1 Gestió del temps, sols dimarts en les assemblees. 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió del temps a l'assemblea. Cal especificar 
de si es tracta de la gestió del temps col·lectiu o individual: 

4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees.4.2 Gestió dels recursos, sols dimarts en les assemblees. 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió dels recursos a l'assemblea. Cal 
especificar de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual:

4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees.4.3 Gestió de l’espai, sols dimarts en les assemblees. 
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Tipus de joc per gènere. Cal especificar el nom i si són individuals o col·lectius, 

 

17 18 

  

  

Altres comentaris respecte a la participació de les assemblees: 

temps a l'assemblea. Cal especificar 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió dels recursos a l'assemblea. Cal 
acta d’una gestió col·lectiva o individual: 



• Dinàmiques desenvolupades per la gestió de l’espai a l'assemblea. Cal especificar 
de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual:

• Dinàmiques per la ne
• Dinàmiques per la disposició de l’espai:

5. DINAMITZACIÓ5. DINAMITZACIÓ5. DINAMITZACIÓ5. DINAMITZACIÓ 

5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.

• Tècniques adoptades per fomentar la participació activa a l’espai: 

6. PERIODICITAT6. PERIODICITAT6. PERIODICITAT6. PERIODICITAT 

Dinàmiques orientades a fomentar la particDinàmiques orientades a fomentar la particDinàmiques orientades a fomentar la particDinàmiques orientades a fomentar la partic
 

Document 3Document 3Document 3Document 320202020    

    

A partir de la informació recollida als qüestionaris (document annex 5) de la segona 

fase, es presenten dues gràfiques, la primera (gràfica 5) adreçada mostrar la 

participació de noies i nois en el projecte durant

Una segona (gràfica 6) que mostra les edats de les i els participants a 

Zona Gaming durant aquesta fase.
 

Per a realitzar aquesta gràfica relativa a la participació de nois i noies a l'espai de 

Zona Gaming i Taller-Lab, durant aquesta segona fase d'expansió del projecte, s'han 

realitzat còmputs globals per tota la setmana, en lloc de jornades concretes. En 

aquest sentit cal comentar que dimarts i divendres, eren els dies en els quals 

s'habilità l'espai de Zona

dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Cal destacar que els grups de joves que han 

participat en les sessions de Zona

mateixos i per aquesta raó es realitza el còmput 

Lab, excepte el dimarts i tal com es po

emprat cap altre dia de la setmana.

 

Finalment destacar, que l'última sessió de Zona

va portar a terme el dimarts 25 de juny de 2019, donat que les activitats finalitzaven 

el dimecres 26 de juny amb la celebració del Festival

                                               
20 Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, a partir de la 
reformulació del projecte, per a ser emprat durant el període de febrer a juny de 2019.

 

Dinàmiques desenvolupades per la gestió de l’espai a l'assemblea. Cal especificar 
de si es tracta d’una gestió col·lectiva o individual: 
Dinàmiques per la neteja: 
Dinàmiques per la disposició de l’espai:     

5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.

Tècniques adoptades per fomentar la participació activa a l’espai: 

Dinàmiques orientades a fomentar la particDinàmiques orientades a fomentar la particDinàmiques orientades a fomentar la particDinàmiques orientades a fomentar la participació futura, indicar dia:ipació futura, indicar dia:ipació futura, indicar dia:ipació futura, indicar dia:

A partir de la informació recollida als qüestionaris (document annex 5) de la segona 

fase, es presenten dues gràfiques, la primera (gràfica 5) adreçada mostrar la 

participació de noies i nois en el projecte durant els mesos de febrer a juny de 2019. 

Una segona (gràfica 6) que mostra les edats de les i els participants a 

durant aquesta fase. 

Per a realitzar aquesta gràfica relativa a la participació de nois i noies a l'espai de 

durant aquesta segona fase d'expansió del projecte, s'han 

realitzat còmputs globals per tota la setmana, en lloc de jornades concretes. En 

aquest sentit cal comentar que dimarts i divendres, eren els dies en els quals 

s'habilità l'espai de Zona Gaming, mentre que el Taller-Lab estava disponible, 

dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Cal destacar que els grups de joves que han 

participat en les sessions de Zona Gaming dimarts i divendres, no han sigut els 

mateixos i per aquesta raó es realitza el còmput global. Pel que respecta al Taller

, excepte el dimarts i tal com es pot observar al document annex 5

emprat cap altre dia de la setmana. 

Finalment destacar, que l'última sessió de Zona Gaming a la biblioteca Zona Nord es 

el dimarts 25 de juny de 2019, donat que les activitats finalitzaven 

el dimecres 26 de juny amb la celebració del Festival Km 0, que marcava la cloenda 

        
Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, a partir de la 

reformulació del projecte, per a ser emprat durant el període de febrer a juny de 2019.
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Dinàmiques desenvolupades per la gestió de l’espai a l'assemblea. Cal especificar 

5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees.5. 1 Metodologies participatives, sols dimarts en les assemblees. 

Tècniques adoptades per fomentar la participació activa a l’espai:  

ipació futura, indicar dia:ipació futura, indicar dia:ipació futura, indicar dia:ipació futura, indicar dia: 

A partir de la informació recollida als qüestionaris (document annex 5) de la segona 

fase, es presenten dues gràfiques, la primera (gràfica 5) adreçada mostrar la 

els mesos de febrer a juny de 2019. 

Una segona (gràfica 6) que mostra les edats de les i els participants a 

Per a realitzar aquesta gràfica relativa a la participació de nois i noies a l'espai de 

durant aquesta segona fase d'expansió del projecte, s'han 

realitzat còmputs globals per tota la setmana, en lloc de jornades concretes. En 

aquest sentit cal comentar que dimarts i divendres, eren els dies en els quals 

estava disponible, 

dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Cal destacar que els grups de joves que han 

dimarts i divendres, no han sigut els 

global. Pel que respecta al Taller-

t observar al document annex 5, no ha sigut 

a la biblioteca Zona Nord es 

el dimarts 25 de juny de 2019, donat que les activitats finalitzaven 

0, que marcava la cloenda 

Formulari elaborat per la coordinadora pedagògica i acadèmic del videojoc, a partir de la 
reformulació del projecte, per a ser emprat durant el període de febrer a juny de 2019. 



del projecte per al curs 2018

apareix tota la setmana com a la resta de dades incloses.

 

Gràfic 5Gràfic 5Gràfic 5Gràfic 521212121    

    

A partir del següent gràfic podem extreure una sèrie de conclusions relatives a la 

participació general i per gènere al projecte Zona

 

• Tal com s'ha comentat a l'inici 

sessions del projecte Zona

Aquesta situació dóna lloc a què es generaren grups diferenciats que 

participaven dimarts o divendres de l'espai

necessitats i disponibilitat. Malgrat que no s'ha aconseguit augmentar 

significativament el nombre de participants del projecte, sent la mitja de 

participació setmanal al projecte de 18,5 persones, es pot dir que el projecte 

ha comptat amb una bona a

temps de vigència. 

                                               
21 Dades estretes a partir dels qüestionaris de participac
biblioteca Zona Nord, document annex 5.

 

del projecte per al curs 2018-2019. Aquesta és la raó per la qual a la gràfica no 

na com a la resta de dades incloses. 

A partir del següent gràfic podem extreure una sèrie de conclusions relatives a la 

participació general i per gènere al projecte Zona Gaming a la biblioteca Zona Nord.

Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquest apartat, a partir del mes de febrer les 

sessions del projecte Zona Gaming s'ampliaren de dilluns a divendres. 

Aquesta situació dóna lloc a què es generaren grups diferenciats que 

participaven dimarts o divendres de l'espai Gamer, en funció de les 

necessitats i disponibilitat. Malgrat que no s'ha aconseguit augmentar 

significativament el nombre de participants del projecte, sent la mitja de 

participació setmanal al projecte de 18,5 persones, es pot dir que el projecte 

ha comptat amb una bona acollida i xifres de participació al llarg de tot el 

        
Dades estretes a partir dels qüestionaris de participació recollits per les i els tècnics de la 

, document annex 5. 
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2019. Aquesta és la raó per la qual a la gràfica no 

 

A partir del següent gràfic podem extreure una sèrie de conclusions relatives a la 

a la biblioteca Zona Nord. 

d'aquest apartat, a partir del mes de febrer les 

s'ampliaren de dilluns a divendres. 

Aquesta situació dóna lloc a què es generaren grups diferenciats que 

, en funció de les seves 

necessitats i disponibilitat. Malgrat que no s'ha aconseguit augmentar 

significativament el nombre de participants del projecte, sent la mitja de 

participació setmanal al projecte de 18,5 persones, es pot dir que el projecte 

collida i xifres de participació al llarg de tot el 

ió recollits per les i els tècnics de la 



• Pel que respecta a la participació de dones a les sessions del projecte, cal 

destacar un punt d'inflexió a partir de la celebració del primer festival el 29 de 

març, en el que com es ve

que homes. A partir d'aquesta data es posa de manifest un increment en el 

nombre de participants dones, encara que sols de forma puntual s'equipara 

amb la participació d'homes. Es conforma un grup permanent de

que participen de l'espai

disposen de l'espai pràcticament per elles i es posa de manifest que és una 

necessitat d'aquest grup que no vol compartir ubicació amb nois. Al llarg dels 

mesos el grup a poc a poc s'ha anat obrint a compartir l'espai amb nois.

• Un altre aspecte rellevant que es pot extreure de la lectura de les dades, són 

les baixades de participació en períodes d'exàmens com al mes de maig i 

juny, donat que a 2019 les avaluacions del s

pràcticament juntes i aquest fet ha tingut una clara influència en l'assistència.

• També han influït els períodes vacacionals com la Setmana Santa al mes 

d'abril, en la que no es varen portar a terme les sessions de Zona

però que s'ha volgut inclou

continuïtat a tot el procés. Així com aquelles setmanes i dates en les quals 

des de l'IES Picasso (centre on estudia la major part dels assistents al 

projecte i comunitat de la bi

realitzava algun viatge, com la setmana del 29 d'abril al 3 de maig.

• Finalment pel que respecta als processos de socialització que s'han donat a 

l'espai de Zona Gaming

desenvolupant-se des de l'inici del projecte. És a dir, els grups de joves ja 

estaven conformats prèviament fora de l'àmbit de la biblioteca, però a 

Zona Gaming han anat reconfigurant

ha passat amb aquelles p

acabat integrant-se en grups a partir de les diferents afinitats. En aquest 

sentit cal destacar l'excepció del grup de noies, que encara que han 

aconseguit obrir-se a compartir l'espai amb nois, no han a

se en altres grups o acollir a gent en el seu.
 

Pel que respecta a la participació per edats a Zona

pot analitzar quina ha sigut la tendència general en aquest sentit. Cal destacar que 

el computo no diferencia entre homes i dones, sinó de participació total per cada 

franja d'edat. 

 

 

Pel que respecta a la participació de dones a les sessions del projecte, cal 

destacar un punt d'inflexió a partir de la celebració del primer festival el 29 de 

març, en el que com es veurà més endavant participaren moltes més dones 

que homes. A partir d'aquesta data es posa de manifest un increment en el 

nombre de participants dones, encara que sols de forma puntual s'equipara 

amb la participació d'homes. Es conforma un grup permanent de

que participen de l'espai Gamer únicament els divendres a la tarda, donat que 

disposen de l'espai pràcticament per elles i es posa de manifest que és una 

necessitat d'aquest grup que no vol compartir ubicació amb nois. Al llarg dels 

p a poc a poc s'ha anat obrint a compartir l'espai amb nois.

Un altre aspecte rellevant que es pot extreure de la lectura de les dades, són 

les baixades de participació en períodes d'exàmens com al mes de maig i 

juny, donat que a 2019 les avaluacions del segon i tercer trimestre han estat 

pràcticament juntes i aquest fet ha tingut una clara influència en l'assistència.

També han influït els períodes vacacionals com la Setmana Santa al mes 

d'abril, en la que no es varen portar a terme les sessions de Zona

però que s'ha volgut inclou-re al recompte amb la finalitat de donar 

continuïtat a tot el procés. Així com aquelles setmanes i dates en les quals 

des de l'IES Picasso (centre on estudia la major part dels assistents al 

projecte i comunitat de la biblioteca), portava a terme alguna activitat o 

realitzava algun viatge, com la setmana del 29 d'abril al 3 de maig.

Finalment pel que respecta als processos de socialització que s'han donat a 

Gaming, cal destacar que seguint la tendència que

se des de l'inici del projecte. És a dir, els grups de joves ja 

estaven conformats prèviament fora de l'àmbit de la biblioteca, però a 

han anat reconfigurant-se en funció dels interessos. Açò mateix 

ha passat amb aquelles persones que han assistit inicialment soles i que han 

se en grups a partir de les diferents afinitats. En aquest 

sentit cal destacar l'excepció del grup de noies, que encara que han 

se a compartir l'espai amb nois, no han aconseguit integrar

se en altres grups o acollir a gent en el seu. 

Pel que respecta a la participació per edats a Zona Gaming, a la següent gràfica es 

pot analitzar quina ha sigut la tendència general en aquest sentit. Cal destacar que 

ncia entre homes i dones, sinó de participació total per cada 
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Pel que respecta a la participació de dones a les sessions del projecte, cal 

destacar un punt d'inflexió a partir de la celebració del primer festival el 29 de 

urà més endavant participaren moltes més dones 

que homes. A partir d'aquesta data es posa de manifest un increment en el 

nombre de participants dones, encara que sols de forma puntual s'equipara 

amb la participació d'homes. Es conforma un grup permanent de 4-6 noies 

únicament els divendres a la tarda, donat que 

disposen de l'espai pràcticament per elles i es posa de manifest que és una 

necessitat d'aquest grup que no vol compartir ubicació amb nois. Al llarg dels 

p a poc a poc s'ha anat obrint a compartir l'espai amb nois. 

Un altre aspecte rellevant que es pot extreure de la lectura de les dades, són 

les baixades de participació en períodes d'exàmens com al mes de maig i 

egon i tercer trimestre han estat 

pràcticament juntes i aquest fet ha tingut una clara influència en l'assistència. 

També han influït els períodes vacacionals com la Setmana Santa al mes 

d'abril, en la que no es varen portar a terme les sessions de Zona Gaming, 

re al recompte amb la finalitat de donar 

continuïtat a tot el procés. Així com aquelles setmanes i dates en les quals 

des de l'IES Picasso (centre on estudia la major part dels assistents al 

blioteca), portava a terme alguna activitat o 

realitzava algun viatge, com la setmana del 29 d'abril al 3 de maig. 

Finalment pel que respecta als processos de socialització que s'han donat a 

, cal destacar que seguint la tendència que venia 

se des de l'inici del projecte. És a dir, els grups de joves ja 

estaven conformats prèviament fora de l'àmbit de la biblioteca, però a 

se en funció dels interessos. Açò mateix 

ersones que han assistit inicialment soles i que han 

se en grups a partir de les diferents afinitats. En aquest 

sentit cal destacar l'excepció del grup de noies, que encara que han 

conseguit integrar-

, a la següent gràfica es 

pot analitzar quina ha sigut la tendència general en aquest sentit. Cal destacar que 

ncia entre homes i dones, sinó de participació total per cada 



Gràfic 6Gràfic 6Gràfic 6Gràfic 622222222    
 

Pel que respecta a la participació per edats, a partir de les dades recollides es poden 

extreure una sèrie de conclusio

 

• Com s'observa al gràfic, la franja d'edat principal de les i els participants és 

de 12 a 15 anys, sent molt menys nombrosa la participació de joves entre els 

16 i 18 anys. En aquest sentit es pot confirmar que es manté la tendència que 

es va iniciar a la primera part d

de 2019. 

• Encara que no s'ha inclòs a la gràfica, però si es pot

annex 5, el projecte ha comptat amb la participació de menors de 12 anys, 

sempre en moments puntuals, que s'han vist atrets 

Zona Gaming. Cal destacar que la major part d'aquests menors han sigut 

noies que conformen grup habitual fora de la biblioteca amb les xiques que 

assisteixen els divendres (com s'ha comentat a l'apartat anterior). Encara que 

sols s'ha permès la seva participació en dies concrets, aquesta s'ha fet amb la 

                                               
22 Dades estretes a partir dels qüestionaris de participació recollits per les i els tècnics de la 
biblioteca Zona Nord, document anex 5.

 

Pel que respecta a la participació per edats, a partir de les dades recollides es poden 

extreure una sèrie de conclusions a partir de la seva anàlisi. 

al gràfic, la franja d'edat principal de les i els participants és 

de 12 a 15 anys, sent molt menys nombrosa la participació de joves entre els 

16 i 18 anys. En aquest sentit es pot confirmar que es manté la tendència que 

es va iniciar a la primera part del projecte del mes d'octubre de 2018 a gener 

Encara que no s'ha inclòs a la gràfica, però si es pot consultar al document 

, el projecte ha comptat amb la participació de menors de 12 anys, 

sempre en moments puntuals, que s'han vist atrets per les activitats de 

. Cal destacar que la major part d'aquests menors han sigut 

noies que conformen grup habitual fora de la biblioteca amb les xiques que 

assisteixen els divendres (com s'ha comentat a l'apartat anterior). Encara que 

permès la seva participació en dies concrets, aquesta s'ha fet amb la 

        
Dades estretes a partir dels qüestionaris de participació recollits per les i els tècnics de la 

, document anex 5. 
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Pel que respecta a la participació per edats, a partir de les dades recollides es poden 

al gràfic, la franja d'edat principal de les i els participants és 

de 12 a 15 anys, sent molt menys nombrosa la participació de joves entre els 

16 i 18 anys. En aquest sentit es pot confirmar que es manté la tendència que 

ctubre de 2018 a gener 

consultar al document 

, el projecte ha comptat amb la participació de menors de 12 anys, 

per les activitats de 

. Cal destacar que la major part d'aquests menors han sigut 

noies que conformen grup habitual fora de la biblioteca amb les xiques que 

assisteixen els divendres (com s'ha comentat a l'apartat anterior). Encara que 

permès la seva participació en dies concrets, aquesta s'ha fet amb la 

Dades estretes a partir dels qüestionaris de participació recollits per les i els tècnics de la 



perspectiva d'integrar

de 2019. 

• Un altre aspecte a destacar és la relació de l'edat i els diferents processos 

d'aprenentatge i des

dintre de Zona Gaming

fetes a l'assemblea i projectes desenvolupats, s'han fet per part de les i els 

joves que estan en la franja d'edat de 16 a 18 

destacar que la constància en el treball i la responsabilitat sobre el mateix, ha 

sigut major, excepte en ocasions puntuals, que la de les i els joves de 12 a 15 

anys, que participaven del vessant més social i lúdic de Zona

mostrant menys interès pel Taller

projectes o portat a terme tasques per part de les i els participants d'aquesta 

franja d'edat, però sí que la major part de projectes o tasques han sigut 

abandonades després d

no s'ha arribat a veure

• Finalment encara que s'ha complit amb els objectius d'edat i participació 

marcats al programa, es fa necessari per a una següent fase de 

desenvolupament del pr

treballant i dissenyar estratègies per atreure la participació de joves en la 

franja d'edat de 16 a 18 anys.

    

La configuració dels grups a Zona Gaming.La configuració dels grups a Zona Gaming.La configuració dels grups a Zona Gaming.La configuració dels grups a Zona Gaming.

    

Tal com s'evidencia a partir de les dades recollides per

biblioteca Zona Nord, durant els períodes de juliol

gener de 2019 i febrer-juny de 2019, es pot establir una continuïtat tant en l'afluència 

de persones participants en el projecte, com en la config

de joc i de treball. Per aquesta raó i de forma contrària a com s'ha mostrat a 

l'apartat anterior, s'ha fet una anàlisi de la configuració dels grups de forma 

contínua, sense establir diferencies entre les tres fases de desenvol

projecte, donat que no hi ha raons per establir aquesta separació.

    

A partir del material compilat i l'observació directa s'extrauen una sèrie de 

conclusions respecte a la configuració i la composició dels grups de participants i 

les persones soles. 

 

● Tal com es preveia a l'inici de l'experiència si bé durant les dues primeres 

fases de prototipat i implementació, la configuració dels grups era homogènia 

pel que respecta a l'edat (no s'observaven diferencies quant a l'edat dels seus 

 

perspectiva d'integrar-les en una nova fase del projecte a partir de setembre 

Un altre aspecte a destacar és la relació de l'edat i els diferents processos 

d'aprenentatge i desenvolupament de projectes que s'han portat a terme tant 

Gaming com del Taller-Lab. La major part de les propostes 

fetes a l'assemblea i projectes desenvolupats, s'han fet per part de les i els 

joves que estan en la franja d'edat de 16 a 18 anys. En aquest sentit cal 

destacar que la constància en el treball i la responsabilitat sobre el mateix, ha 

sigut major, excepte en ocasions puntuals, que la de les i els joves de 12 a 15 

anys, que participaven del vessant més social i lúdic de Zona

mostrant menys interès pel Taller-Lab. Açò no vol dir que no s'hagin proposat 

projectes o portat a terme tasques per part de les i els participants d'aquesta 

franja d'edat, però sí que la major part de projectes o tasques han sigut 

abandonades després de diverses sessions per falta de constància i finalment 

no s'ha arribat a veure-les completades. 

Finalment encara que s'ha complit amb els objectius d'edat i participació 

marcats al programa, es fa necessari per a una següent fase de 

desenvolupament del projecte a partir de setembre de 2019, continuar 

treballant i dissenyar estratègies per atreure la participació de joves en la 

franja d'edat de 16 a 18 anys. 

La configuració dels grups a Zona Gaming.La configuració dels grups a Zona Gaming.La configuració dels grups a Zona Gaming.La configuració dels grups a Zona Gaming.    

Tal com s'evidencia a partir de les dades recollides per les i els tècnics de la 

biblioteca Zona Nord, durant els períodes de juliol-agost DE 2018, octubre de 2018 a 

juny de 2019, es pot establir una continuïtat tant en l'afluència 

de persones participants en el projecte, com en la configuració posterior dels grups 

de joc i de treball. Per aquesta raó i de forma contrària a com s'ha mostrat a 

l'apartat anterior, s'ha fet una anàlisi de la configuració dels grups de forma 

contínua, sense establir diferencies entre les tres fases de desenvol

projecte, donat que no hi ha raons per establir aquesta separació. 

A partir del material compilat i l'observació directa s'extrauen una sèrie de 

conclusions respecte a la configuració i la composició dels grups de participants i 

Tal com es preveia a l'inici de l'experiència si bé durant les dues primeres 

fases de prototipat i implementació, la configuració dels grups era homogènia 

pel que respecta a l'edat (no s'observaven diferencies quant a l'edat dels seus 
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les en una nova fase del projecte a partir de setembre 

Un altre aspecte a destacar és la relació de l'edat i els diferents processos 

envolupament de projectes que s'han portat a terme tant 

. La major part de les propostes 

fetes a l'assemblea i projectes desenvolupats, s'han fet per part de les i els 

anys. En aquest sentit cal 

destacar que la constància en el treball i la responsabilitat sobre el mateix, ha 

sigut major, excepte en ocasions puntuals, que la de les i els joves de 12 a 15 

anys, que participaven del vessant més social i lúdic de Zona Gaming, 

. Açò no vol dir que no s'hagin proposat 

projectes o portat a terme tasques per part de les i els participants d'aquesta 

franja d'edat, però sí que la major part de projectes o tasques han sigut 

e diverses sessions per falta de constància i finalment 

Finalment encara que s'ha complit amb els objectius d'edat i participació 

marcats al programa, es fa necessari per a una següent fase de 

ojecte a partir de setembre de 2019, continuar 

treballant i dissenyar estratègies per atreure la participació de joves en la 

les i els tècnics de la 

agost DE 2018, octubre de 2018 a 

juny de 2019, es pot establir una continuïtat tant en l'afluència 

uració posterior dels grups 

de joc i de treball. Per aquesta raó i de forma contrària a com s'ha mostrat a 

l'apartat anterior, s'ha fet una anàlisi de la configuració dels grups de forma 

contínua, sense establir diferencies entre les tres fases de desenvolupament del 

A partir del material compilat i l'observació directa s'extrauen una sèrie de 

conclusions respecte a la configuració i la composició dels grups de participants i 

Tal com es preveia a l'inici de l'experiència si bé durant les dues primeres 

fases de prototipat i implementació, la configuració dels grups era homogènia 

pel que respecta a l'edat (no s'observaven diferencies quant a l'edat dels seus 



membres) de les i els integrants, a mesura que ha anat avançant el curs, 

aquestes diferències d'edat entre els grups han anat desapareixent

la configuració de grups en funció dels interessos, les afinitats i els gustos 

comuns. 

● També cal destacar que són pocs el

exclusivament a Zona

mateixos eren persones que mantenen el contacte fora de l'espai de la 

biblioteca, són companys de classe, amics, família o coincideixen a diverses 

activitats extraescolars. Però, cal destacar que sí que s'ha conformat un grup 

de 12 a 14 anys motivat per afinitats i interessos, en el que no tots els seus 

integrants compartien espai d'estudis, grup d'amics o aficions fora de l'espai 

de la biblioteca. Cal des

grups de persones que han anat incorporant

en funció de les seves afinitats i interessos.

● Una de les constants que s'ha mantingut al llarg de l'any ha sigut 

l'homogeneïtat pel que fa al gènere de les i els components dels grups, 

encara que no sempre són homogenis en aquest sentit. Aquesta condició ve 

donada per una majoritària participació d'homes a Zona

gustos i interessos diferents detectats en el

destacar però, que a mesura que avançava el curs s'han produït processos 

d'integració, encara que en aquest sentit queda una gran tasca pendent per 

fomentar l'heterogeneïtat.

● Pel que respecta a la formació de grups per al treb

també són homogenis quant a interessos compartits i franja d'edat (el grup 

actual està compost per dues persones de 16 i 17 anys), així com s'ha 

consolidat al llarg dels mesos de treball. Cal destacar que amb excepció 

d'aquest grup, altres projectes i tasques s'han desenvolupat principalment de 

forma individual per les i els participants.

● Des d'un punt de vista general es pot afirmar que el grup que conformen les i 

els usuaris de Zona Gaming, està consolidat. Tal com hem assenyala

noves incorporacions al projecte solen proveir de persones que formen part 

dels cercles habituals de contacte de les i els participants. Encara que 

existeixen comptades excepcions. En aquest sentit es pot afirmar que la 

comunicació boca a boca del p

conformen, ha sigut la que ha donat millors resultats a l'hora de l'afluència i 

la participació. 

● Finalment cal destacar la incidència que han tingut els festivals en apropar la 

comunitat de noies al projecte.

com es veurà més endavant la majoria de les persones assistents als 

 

es i els integrants, a mesura que ha anat avançant el curs, 

aquestes diferències d'edat entre els grups han anat desapareixent

la configuració de grups en funció dels interessos, les afinitats i els gustos 

També cal destacar que són pocs els grups que s'han configurat 

exclusivament a Zona Gaming, és a dir, la major part dels components dels 

mateixos eren persones que mantenen el contacte fora de l'espai de la 

biblioteca, són companys de classe, amics, família o coincideixen a diverses 

tats extraescolars. Però, cal destacar que sí que s'ha conformat un grup 

de 12 a 14 anys motivat per afinitats i interessos, en el que no tots els seus 

integrants compartien espai d'estudis, grup d'amics o aficions fora de l'espai 

de la biblioteca. Cal destacar en aquest sentit, la integració dintre d'aquests 

grups de persones que han anat incorporant-se al projecte al llarg del curs, 

en funció de les seves afinitats i interessos. 

Una de les constants que s'ha mantingut al llarg de l'any ha sigut 

ïtat pel que fa al gènere de les i els components dels grups, 

encara que no sempre són homogenis en aquest sentit. Aquesta condició ve 

donada per una majoritària participació d'homes a Zona Gaming

gustos i interessos diferents detectats en els grups d'homes i dones. Cal 

destacar però, que a mesura que avançava el curs s'han produït processos 

d'integració, encara que en aquest sentit queda una gran tasca pendent per 

fomentar l'heterogeneïtat.  

Pel que respecta a la formació de grups per al treball per projectes, aquests 

també són homogenis quant a interessos compartits i franja d'edat (el grup 

actual està compost per dues persones de 16 i 17 anys), així com s'ha 

consolidat al llarg dels mesos de treball. Cal destacar que amb excepció 

up, altres projectes i tasques s'han desenvolupat principalment de 

forma individual per les i els participants. 

Des d'un punt de vista general es pot afirmar que el grup que conformen les i 

els usuaris de Zona Gaming, està consolidat. Tal com hem assenyala

noves incorporacions al projecte solen proveir de persones que formen part 

dels cercles habituals de contacte de les i els participants. Encara que 

existeixen comptades excepcions. En aquest sentit es pot afirmar que la 

comunicació boca a boca del projecte portada a terme per les persones que el 

conformen, ha sigut la que ha donat millors resultats a l'hora de l'afluència i 

Finalment cal destacar la incidència que han tingut els festivals en apropar la 

comunitat de noies al projecte. En aquest sentit és significatiu assenyalar que 

més endavant la majoria de les persones assistents als 
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es i els integrants, a mesura que ha anat avançant el curs, 

aquestes diferències d'edat entre els grups han anat desapareixent primant 

la configuració de grups en funció dels interessos, les afinitats i els gustos 

s grups que s'han configurat 

, és a dir, la major part dels components dels 

mateixos eren persones que mantenen el contacte fora de l'espai de la 

biblioteca, són companys de classe, amics, família o coincideixen a diverses 

tats extraescolars. Però, cal destacar que sí que s'ha conformat un grup 

de 12 a 14 anys motivat per afinitats i interessos, en el que no tots els seus 

integrants compartien espai d'estudis, grup d'amics o aficions fora de l'espai 

tacar en aquest sentit, la integració dintre d'aquests 

se al projecte al llarg del curs, 

Una de les constants que s'ha mantingut al llarg de l'any ha sigut 

ïtat pel que fa al gènere de les i els components dels grups, 

encara que no sempre són homogenis en aquest sentit. Aquesta condició ve 

Gaming, així com per 

s grups d'homes i dones. Cal 

destacar però, que a mesura que avançava el curs s'han produït processos 

d'integració, encara que en aquest sentit queda una gran tasca pendent per 

all per projectes, aquests 

també són homogenis quant a interessos compartits i franja d'edat (el grup 

actual està compost per dues persones de 16 i 17 anys), així com s'ha 

consolidat al llarg dels mesos de treball. Cal destacar que amb excepció 

up, altres projectes i tasques s'han desenvolupat principalment de 

Des d'un punt de vista general es pot afirmar que el grup que conformen les i 

els usuaris de Zona Gaming, està consolidat. Tal com hem assenyalat, les 

noves incorporacions al projecte solen proveir de persones que formen part 

dels cercles habituals de contacte de les i els participants. Encara que 

existeixen comptades excepcions. En aquest sentit es pot afirmar que la 

rojecte portada a terme per les persones que el 

conformen, ha sigut la que ha donat millors resultats a l'hora de l'afluència i 

Finalment cal destacar la incidència que han tingut els festivals en apropar la 

En aquest sentit és significatiu assenyalar que 

més endavant la majoria de les persones assistents als 



mateixos han sigut dones entre els 12 i els 18 anys, fet que ha revertit 

positivament al projecte.
 

3.3 Avaluació de les dinàmiques de 3.3 Avaluació de les dinàmiques de 3.3 Avaluació de les dinàmiques de 3.3 Avaluació de les dinàmiques de 

    

En aquest apartat farem referència a totes les dinàmiques de socialització 

desenvolupades a l'espai de Zona

ens interessa principalment aquelles portades a terme en e

2018 a juny de 2019, per diverses raons.

  

En les recollides als qüestionaris de juliol i agost, les i els tècnics no comptàvem 

amb formació específica per la dinamització comunitària i per tant no es 

desenvoluparen dinàmiques, més e

terme amb normalitat, òbviament, tampoc es va realitzar cap assemblea a les 

sessions. Cal destacar que les assemblees són l'eix principal a partir del qual 

s'articula el projecte i la ferramenta principal per

processos de gestió comunitària, socialització i aprenentatge. Per això per tal de 

poder avaluar correctament com s'han desenvolupat el grup i el projecte en aquest 

sentit, és fonamental analitzar la participació en les assem

metodologies de treball i organització que s'han anat introduint.

    

El paper de l'assemblea.El paper de l'assemblea.El paper de l'assemblea.El paper de l'assemblea.    

    

Abans d'aprofundir en els processos desenvolupats, creguem que és fonamental 

parlar del paper central de l'assemblea a Zona Gamig, com un dels

vertebradors i diferenciadors del projecte.

 

L'assemblea com s'ha comentat és un

donada per la seva capacitat com organisme gestor, aglutinador, organitzador i 

socialitzador. Els seus objectius són per 

del projecte en les i els participants, construir

trobada i expressió i com una eina per l'organització del treball i l'autoaprenentatge. 

La participació en la mateixa es lliure i obe

sessió la importància d'assistir per estar al corrent.

 

Perquè l'assemblea funcioni de forma correcta ha de comptar amb una sèrie 

d'elements que han d'estar sempre presents.

 

 

mateixos han sigut dones entre els 12 i els 18 anys, fet que ha revertit 

positivament al projecte. 

3.3 Avaluació de les dinàmiques de 3.3 Avaluació de les dinàmiques de 3.3 Avaluació de les dinàmiques de 3.3 Avaluació de les dinàmiques de socialització i gestió a Zona Gaming.socialització i gestió a Zona Gaming.socialització i gestió a Zona Gaming.socialització i gestió a Zona Gaming.

En aquest apartat farem referència a totes les dinàmiques de socialització 

desenvolupades a l'espai de Zona Gaming a la biblioteca Zona Nord. En aquest sentit 

ens interessa principalment aquelles portades a terme en el període d'octubre de 

2018 a juny de 2019, per diverses raons. 

En les recollides als qüestionaris de juliol i agost, les i els tècnics no comptàvem 

amb formació específica per la dinamització comunitària i per tant no es 

desenvoluparen dinàmiques, més enllà del control de què l'activitat es portés a 

terme amb normalitat, òbviament, tampoc es va realitzar cap assemblea a les 

sessions. Cal destacar que les assemblees són l'eix principal a partir del qual 

s'articula el projecte i la ferramenta principal per promoure, regular i potenciar 

processos de gestió comunitària, socialització i aprenentatge. Per això per tal de 

poder avaluar correctament com s'han desenvolupat el grup i el projecte en aquest 

sentit, és fonamental analitzar la participació en les assemblees i les diverses 

metodologies de treball i organització que s'han anat introduint.    

    

Abans d'aprofundir en els processos desenvolupats, creguem que és fonamental 

parlar del paper central de l'assemblea a Zona Gamig, com un dels

vertebradors i diferenciadors del projecte. 

L'assemblea com s'ha comentat és un element fonamental. La seva importància ve 

donada per la seva capacitat com organisme gestor, aglutinador, organitzador i 

socialitzador. Els seus objectius són per una banda potenciar la capacitat de gestió 

del projecte en les i els participants, construir-se com un espai propositiu de 

trobada i expressió i com una eina per l'organització del treball i l'autoaprenentatge. 

La participació en la mateixa es lliure i oberta, però es destaca ja des de la primera 

sessió la importància d'assistir per estar al corrent. 

Perquè l'assemblea funcioni de forma correcta ha de comptar amb una sèrie 

d'elements que han d'estar sempre presents. 
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mateixos han sigut dones entre els 12 i els 18 anys, fet que ha revertit 

socialització i gestió a Zona Gaming.socialització i gestió a Zona Gaming.socialització i gestió a Zona Gaming.socialització i gestió a Zona Gaming.    

En aquest apartat farem referència a totes les dinàmiques de socialització 

a la biblioteca Zona Nord. En aquest sentit 

l període d'octubre de 

En les recollides als qüestionaris de juliol i agost, les i els tècnics no comptàvem 

amb formació específica per la dinamització comunitària i per tant no es 

nllà del control de què l'activitat es portés a 

terme amb normalitat, òbviament, tampoc es va realitzar cap assemblea a les 

sessions. Cal destacar que les assemblees són l'eix principal a partir del qual 

promoure, regular i potenciar 

processos de gestió comunitària, socialització i aprenentatge. Per això per tal de 

poder avaluar correctament com s'han desenvolupat el grup i el projecte en aquest 

blees i les diverses 

Abans d'aprofundir en els processos desenvolupats, creguem que és fonamental 

parlar del paper central de l'assemblea a Zona Gamig, com un dels elements 

. La seva importància ve 

donada per la seva capacitat com organisme gestor, aglutinador, organitzador i 

una banda potenciar la capacitat de gestió 

se com un espai propositiu de 

trobada i expressió i com una eina per l'organització del treball i l'autoaprenentatge. 

rta, però es destaca ja des de la primera 

Perquè l'assemblea funcioni de forma correcta ha de comptar amb una sèrie 



● Moderadora o moderador:Moderadora o moderador:Moderadora o moderador:Moderadora o moderador:

seguint l'ordre establert als punts del dia, centrar

i vetlar perquè totes i tots els participants puguin expressar

lliure i segura. Si bé a l'inici les persones encarregades de moder

l'assemblea foren les i els acompanyants. A partir de la quarta sessió varen 

començar a moderar les i els participants, de forma que es complí amb 

l'objectiu de què integraren aquestes dinàmiques i començaren a gestionar el 

projecte. 

● Secretaria o secretSecretaria o secretSecretaria o secretSecretaria o secret

punts de l'ordre del dia, això com de recollir per escrit totes les conclusions o 

mesures adoptades per l'assemblea. L'objectiu és poder tindre constància de 

tot el que s'ha anat debatent i poder cons

Igual que en el cas anterior, durant les primeres sessions foren les i els 

acompanyants els que cobriren aquesta figura, però a partir de la quarta 

sessió va passar a ser un dels participants, aquesta figura és rotativa

que s'ha explicat en nombroses ocasions com es pren una acta, la falta de 

costum obliga a estar pendent i insistir molt en aquesta tasca, que encara no 

s'ha aconseguit realitzar correctament.

● Normes de l'assemblea:Normes de l'assemblea:Normes de l'assemblea:Normes de l'assemblea:

hagi unes normes bàsi

l'espai no són negociables. Aquestes són respectar el torn de paraula, 

utilitzar un to de veu respectuós, no faltar al respecte a ca

atendre al que estan dient les i els companys, no utilitzar un llenguatge 

sexista. En aquest sentit cal destacar que des d'un inici mai s'ha plantejat un 

problema a aquest respecte i que les assemblees s'han desenvolupat amb 

correcta normalitat. L'únic cas a destacar va ser la norma proposada per les i 

els participants de deixar al marge els telèfons mòbils a l'inici de 

l'assemblea. 

 

Pel que respecta a les funcions de l'assemblea, encara que a l'inici de l'apartat hem 

destacat algunes d'aquestes considerem necessari revisar

 

● Gestió de l'espai:Gestió de l'espai:Gestió de l'espai:Gestió de l'espai: És l'organisme en el qual es debaten i s'organitzen tots 

aquells aspectes relatius a la gestió de l'espai com les normes (proposades 

per les i els participants) que no tenen un ca

depenent de les necessitats. També la distribució del mobiliari o la decoració 

de l'espai. En aquest sentit cal destacar la dinàmica realitzada amb el 

videojoc Minecraft, per tal que les i els participants pogueren plantej

propostes de distribució de l'espai i debatre

 

Moderadora o moderador:Moderadora o moderador:Moderadora o moderador:Moderadora o moderador: És la persona encarregada de conduir el debat, 

seguint l'ordre establert als punts del dia, centrar-lo, donar el torn de paraula 

i vetlar perquè totes i tots els participants puguin expressar

lliure i segura. Si bé a l'inici les persones encarregades de moder

l'assemblea foren les i els acompanyants. A partir de la quarta sessió varen 

començar a moderar les i els participants, de forma que es complí amb 

l'objectiu de què integraren aquestes dinàmiques i començaren a gestionar el 

Secretaria o secretSecretaria o secretSecretaria o secretSecretaria o secretari:ari:ari:ari: És la persona encarregada de recollir i marcar els 

punts de l'ordre del dia, això com de recollir per escrit totes les conclusions o 

mesures adoptades per l'assemblea. L'objectiu és poder tindre constància de 

tot el que s'ha anat debatent i poder consultar-ho en cas que sigui necessari. 

Igual que en el cas anterior, durant les primeres sessions foren les i els 

acompanyants els que cobriren aquesta figura, però a partir de la quarta 

sessió va passar a ser un dels participants, aquesta figura és rotativa

que s'ha explicat en nombroses ocasions com es pren una acta, la falta de 

costum obliga a estar pendent i insistir molt en aquesta tasca, que encara no 

s'ha aconseguit realitzar correctament. 

Normes de l'assemblea:Normes de l'assemblea:Normes de l'assemblea:Normes de l'assemblea: És fonamental per al correcte funcionament que hi 

hagi unes normes bàsiques per a l'assemblea, de forma contrària a les de 

l'espai no són negociables. Aquestes són respectar el torn de paraula, 

utilitzar un to de veu respectuós, no faltar al respecte a ca

atendre al que estan dient les i els companys, no utilitzar un llenguatge 

sexista. En aquest sentit cal destacar que des d'un inici mai s'ha plantejat un 

problema a aquest respecte i que les assemblees s'han desenvolupat amb 

tat. L'únic cas a destacar va ser la norma proposada per les i 

els participants de deixar al marge els telèfons mòbils a l'inici de 

Pel que respecta a les funcions de l'assemblea, encara que a l'inici de l'apartat hem 

tes considerem necessari revisar-les de forma detinguda.

És l'organisme en el qual es debaten i s'organitzen tots 

aquells aspectes relatius a la gestió de l'espai com les normes (proposades 

per les i els participants) que no tenen un caràcter fix, sinó que poden variar 

depenent de les necessitats. També la distribució del mobiliari o la decoració 

de l'espai. En aquest sentit cal destacar la dinàmica realitzada amb el 

videojoc Minecraft, per tal que les i els participants pogueren plantej

propostes de distribució de l'espai i debatre-les de forma col·lectiva. 
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ncarregada de conduir el debat, 

lo, donar el torn de paraula 

i vetlar perquè totes i tots els participants puguin expressar-se de forma 

lliure i segura. Si bé a l'inici les persones encarregades de moderar 

l'assemblea foren les i els acompanyants. A partir de la quarta sessió varen 

començar a moderar les i els participants, de forma que es complí amb 

l'objectiu de què integraren aquestes dinàmiques i començaren a gestionar el 

És la persona encarregada de recollir i marcar els 

punts de l'ordre del dia, això com de recollir per escrit totes les conclusions o 

mesures adoptades per l'assemblea. L'objectiu és poder tindre constància de 

ho en cas que sigui necessari. 

Igual que en el cas anterior, durant les primeres sessions foren les i els 

acompanyants els que cobriren aquesta figura, però a partir de la quarta 

sessió va passar a ser un dels participants, aquesta figura és rotativa. Encara 

que s'ha explicat en nombroses ocasions com es pren una acta, la falta de 

costum obliga a estar pendent i insistir molt en aquesta tasca, que encara no 

És fonamental per al correcte funcionament que hi 

de forma contrària a les de 

l'espai no són negociables. Aquestes són respectar el torn de paraula, 

utilitzar un to de veu respectuós, no faltar al respecte a cap participant, 

atendre al que estan dient les i els companys, no utilitzar un llenguatge 

sexista. En aquest sentit cal destacar que des d'un inici mai s'ha plantejat un 

problema a aquest respecte i que les assemblees s'han desenvolupat amb 

tat. L'únic cas a destacar va ser la norma proposada per les i 

els participants de deixar al marge els telèfons mòbils a l'inici de 

Pel que respecta a les funcions de l'assemblea, encara que a l'inici de l'apartat hem 

les de forma detinguda. 

És l'organisme en el qual es debaten i s'organitzen tots 

aquells aspectes relatius a la gestió de l'espai com les normes (proposades 

ràcter fix, sinó que poden variar 

depenent de les necessitats. També la distribució del mobiliari o la decoració 

de l'espai. En aquest sentit cal destacar la dinàmica realitzada amb el 

videojoc Minecraft, per tal que les i els participants pogueren plantejar 

les de forma col·lectiva. 



L'objectiu d'aquesta funció de gestió de l'espai és que les i els joves 

participants, s'empoderen i facin seu tant el projecte com el lloc en el qual 

s'ubica. 

● Gestió dels recursos:Gestió dels recursos:Gestió dels recursos:Gestió dels recursos:

recursos disponibles videojocs, ordinadors, pantalles de televisió, tauletes, 

consoles, etc. de forma que queden garantides i satisfetes les necessitats de 

totes i tots els participants. Cal destacar q

emprats per al desenvolupament de projectes, tenen prioritat en l'ús sobre 

els que són emprats per jugar. També que és prima sempre l'ús d'aquells de 

caràcter col·lectiu (com per exemple videojocs de més de dos jugadors) sobre 

els que són emprats únicament per una persona.

recursos cal destacar que aquest també són econòmics. Les i els participants 

decideixen en funció de les partides pressupostàries del projecte, 

seleccionant els videojocs o altres materials

amb l'objectiu d'ajustar tots els àmbits del projecte a les necessitats 

específiques de la comunitat a la qual va dirigit.

● Gestió del temps:Gestió del temps:Gestió del temps:Gestió del temps: 

control sobre el temps en el q

aquest sentit l'assemblea és fonamental per desenvolupar dinàmiques amb 

les quals donar solució a problemes com els torns de joc o d'ús d'un 

determinat recurs. En aquest sentit cal destacar que ha sigut nombro

eines emprades per gestionar el temps entre elles destaquem creació de 

normes relatives al temps de les partides, creació de taules i llistats per 

gestionar el temps de joc, acords per a emprar determinats recursos com 

pantalles o consoles.

● Gestió Gestió Gestió Gestió dels conflictes:dels conflictes:dels conflictes:dels conflictes:

els conflictes sorgits en el desenvolupament de l'activitat i generats per la 

convivència. En aque

amb l'ús d'un llenguatge no res

finalment es va resoldre de forma positiva i amb el compromís que no 

tornaria a emprar-se (complit). L'altra relativa als torns de neteja i recollida 

de l'espai, que alguns dels participants no respectaren inicialme

va resoldre positivament i amb el compromís (complit) de no tornar a repetir

se la situació. I finalment una tercera en la línia de la primera, on la i el 

participant implicats després d'agafar un temps per a la reflexió, arribaren a 

un acord i el conflicte es resolgué sense inconvenients.

 

A continuació detallarem les dades recollides a partir de dues 

(gràfica 7) mostrarà el nombre de dones i homes participants en l'ass

 

L'objectiu d'aquesta funció de gestió de l'espai és que les i els joves 

participants, s'empoderen i facin seu tant el projecte com el lloc en el qual 

Gestió dels recursos:Gestió dels recursos:Gestió dels recursos:Gestió dels recursos: En aquest bloc entra l'organització i repartiment dels 

recursos disponibles videojocs, ordinadors, pantalles de televisió, tauletes, 

consoles, etc. de forma que queden garantides i satisfetes les necessitats de 

totes i tots els participants. Cal destacar que aquells recursos que són 

emprats per al desenvolupament de projectes, tenen prioritat en l'ús sobre 

els que són emprats per jugar. També que és prima sempre l'ús d'aquells de 

caràcter col·lectiu (com per exemple videojocs de més de dos jugadors) sobre 

ls que són emprats únicament per una persona. Sobre la gestió dels 

recursos cal destacar que aquest també són econòmics. Les i els participants 

decideixen en funció de les partides pressupostàries del projecte, 

els videojocs o altres materials que es van adquirir, complint 

amb l'objectiu d'ajustar tots els àmbits del projecte a les necessitats 

específiques de la comunitat a la qual va dirigit. 

 És important també que les i els participants tinguin 

control sobre el temps en el qual es desenvolupa el projecte Zona Gaming. En 

aquest sentit l'assemblea és fonamental per desenvolupar dinàmiques amb 

les quals donar solució a problemes com els torns de joc o d'ús d'un 

determinat recurs. En aquest sentit cal destacar que ha sigut nombro

eines emprades per gestionar el temps entre elles destaquem creació de 

normes relatives al temps de les partides, creació de taules i llistats per 

gestionar el temps de joc, acords per a emprar determinats recursos com 

pantalles o consoles. 

dels conflictes:dels conflictes:dels conflictes:dels conflictes: L'assemblea també ha sigut un espai per gestionar 

els conflictes sorgits en el desenvolupament de l'activitat i generats per la 

convivència. En aquest cas sols i hi han hagut tres situacions; una relacionada 

amb l'ús d'un llenguatge no respectuós per part d'uns participants, que 

finalment es va resoldre de forma positiva i amb el compromís que no 

se (complit). L'altra relativa als torns de neteja i recollida 

de l'espai, que alguns dels participants no respectaren inicialme

va resoldre positivament i amb el compromís (complit) de no tornar a repetir

I finalment una tercera en la línia de la primera, on la i el 

participant implicats després d'agafar un temps per a la reflexió, arribaren a 

i el conflicte es resolgué sense inconvenients. 

A continuació detallarem les dades recollides a partir de dues gràfiques, la primera 

) mostrarà el nombre de dones i homes participants en l'ass
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L'objectiu d'aquesta funció de gestió de l'espai és que les i els joves 

participants, s'empoderen i facin seu tant el projecte com el lloc en el qual 

En aquest bloc entra l'organització i repartiment dels 

recursos disponibles videojocs, ordinadors, pantalles de televisió, tauletes, 

consoles, etc. de forma que queden garantides i satisfetes les necessitats de 

ue aquells recursos que són 

emprats per al desenvolupament de projectes, tenen prioritat en l'ús sobre 

els que són emprats per jugar. També que és prima sempre l'ús d'aquells de 

caràcter col·lectiu (com per exemple videojocs de més de dos jugadors) sobre 

Sobre la gestió dels 

recursos cal destacar que aquest també són econòmics. Les i els participants 

decideixen en funció de les partides pressupostàries del projecte, 

que es van adquirir, complint 

amb l'objectiu d'ajustar tots els àmbits del projecte a les necessitats 

És important també que les i els participants tinguin 

ual es desenvolupa el projecte Zona Gaming. En 

aquest sentit l'assemblea és fonamental per desenvolupar dinàmiques amb 

les quals donar solució a problemes com els torns de joc o d'ús d'un 

determinat recurs. En aquest sentit cal destacar que ha sigut nombroses les 

eines emprades per gestionar el temps entre elles destaquem creació de 

normes relatives al temps de les partides, creació de taules i llistats per 

gestionar el temps de joc, acords per a emprar determinats recursos com 

L'assemblea també ha sigut un espai per gestionar 

els conflictes sorgits en el desenvolupament de l'activitat i generats per la 

situacions; una relacionada 

pectuós per part d'uns participants, que 

finalment es va resoldre de forma positiva i amb el compromís que no 

se (complit). L'altra relativa als torns de neteja i recollida 

de l'espai, que alguns dels participants no respectaren inicialment, també es 

va resoldre positivament i amb el compromís (complit) de no tornar a repetir-

I finalment una tercera en la línia de la primera, on la i el 

participant implicats després d'agafar un temps per a la reflexió, arribaren a 

gràfiques, la primera 

) mostrarà el nombre de dones i homes participants en l'assemblea i en la 



segona (gràfica 8), es mostrarà el 

l'assemblea respecte al volum total de participants en la sessió.

 

En aquest cas les dades recollides per a la participació en l'assemblea 

contemplaran el període d'octubre de 2018 a juny de 2019, donat que malg

l'ampliació del projecte a partir de febrer, les sessions d'assemblea s'han continuat 

realitzant un cop a la setmana en dimarts i per tant, aquesta ampliació no ha 

significat un trencament respecte a l'etapa anterior.

tingudes en compte les dades relatives a les sessions dels dimarts.

també permet avaluar el procés complet a tot el desenvolupament de Zona
 

Gràfica Gràfica Gràfica Gràfica 777723232323    

    

A partir de les dades que apareixen reflectides al gràfic, podem extreure una sèrie 

de conclusions al voltant de la participació de dones i homes a l'assemblea. Cal fer 

referència que per participació activa no ens referim exclusivament a la presència a 

l'assemblea, sinó al fet que s'ha tingut una actitud propositiva en aquesta. En aquest 

sentit destacar que l'equip d'acompanyants ha tingut especial cura en garantir que 

                                               
23 Les dades han sigut recollides als 
de 2019, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord

 

), es mostrarà el volum de persones participants activament en 

l'assemblea respecte al volum total de participants en la sessió. 

En aquest cas les dades recollides per a la participació en l'assemblea 

contemplaran el període d'octubre de 2018 a juny de 2019, donat que malg

l'ampliació del projecte a partir de febrer, les sessions d'assemblea s'han continuat 

realitzant un cop a la setmana en dimarts i per tant, aquesta ampliació no ha 

significat un trencament respecte a l'etapa anterior. Cal destacar que sols serán 

es en compte les dades relatives a les sessions dels dimarts.

també permet avaluar el procés complet a tot el desenvolupament de Zona

A partir de les dades que apareixen reflectides al gràfic, podem extreure una sèrie 

de conclusions al voltant de la participació de dones i homes a l'assemblea. Cal fer 

referència que per participació activa no ens referim exclusivament a la presència a 

assemblea, sinó al fet que s'ha tingut una actitud propositiva en aquesta. En aquest 

sentit destacar que l'equip d'acompanyants ha tingut especial cura en garantir que 

        
Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre

, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord, documents annexos 4 i 5.
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volum de persones participants activament en 

En aquest cas les dades recollides per a la participació en l'assemblea 

contemplaran el període d'octubre de 2018 a juny de 2019, donat que malgrat 

l'ampliació del projecte a partir de febrer, les sessions d'assemblea s'han continuat 

realitzant un cop a la setmana en dimarts i per tant, aquesta ampliació no ha 

Cal destacar que sols serán 

es en compte les dades relatives a les sessions dels dimarts. D'aquesta forma 

també permet avaluar el procés complet a tot el desenvolupament de Zona Gaming. 

 

A partir de les dades que apareixen reflectides al gràfic, podem extreure una sèrie 

de conclusions al voltant de la participació de dones i homes a l'assemblea. Cal fer 

referència que per participació activa no ens referim exclusivament a la presència a 

assemblea, sinó al fet que s'ha tingut una actitud propositiva en aquesta. En aquest 

sentit destacar que l'equip d'acompanyants ha tingut especial cura en garantir que 

qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre de 2018 a juny 
. 



totes les persones participants expressaren la seva opinió respecte a les temàtiques 

que estaven tractant-se a aquesta, així com en el plantejament i el debat de noves 

propostes. 

 

• Com es pot veure al llarg de tot el recorregut del projecte, la participació de 

noies a l'assemblea és molt menor que la dels nois. Així i tot a partir del mes 

de maig i juny es pot observar un clar augment de la participació de noies a 

l'assemblea, encara que per la seva brevetat en el temps no es pot establir 

que es tracti d'un fet que pugui convertir

queda clara la necessitat de c

de noies tant al projecte com a les assemblees.

• Pel que fa a les mesures i accions que s'han portat a terme al llarg de tot el 

procés, per part de l'equip d'acompanyants, adreçat a potenciar la 

participació de noies es destaquen:

o Promoció de la visibilització de les noies participants, així com de les 

seves opinions i interessos.

o Garantir un entorn segur i còmode per a les noies participants.

o Creació d'un espai propi per les noies els divendres, que a poc a 

han anat obrint elles mateixes a compartir amb els nois.

o Creació i complementació de formularis adreçats a les noies usuàries 

de la biblioteca i als diversos agents socioculturals que operen al 

territori, per tal de conèixer els gustos i les 

així com millorar tots els aspectes necessaris del projecte per 

incloure-les.    

• Finalment cal destacar que encara que no s'evidencia al gràfic la participació 

de noies al projecte ha sigut major, donat que moltes d'elles s'incorpora

més tard a les sessions per raons diverses (extraescolars, deures, etc.).

 

Pel que respecta a la diferència

assemblees i la participació posterior a les sessions, s'han recollit les dades que 

apareixen al gràfic 8. Cal insistir

accés, on les i els participants no tenen uns horaris fixos d'assistència, sinó que 

poden participar del mateix amb completa llibertat dintre de la franja horària 

establerta de 17.30 a 20.00

l'assemblea d'inici de la sessió, però es fa saber que si hi ha alguna necessitat, 

demanda, conflicte, proposta, aquest és l'únic espai habilitat per l'encontre i el 

debat. Així com per l'organitzaci

aquesta, d'ací la importància d'assistir i participar activament. En tot moment se'ls 

informa de la llibertat d'assistir

 

totes les persones participants expressaren la seva opinió respecte a les temàtiques 

se a aquesta, així com en el plantejament i el debat de noves 

Com es pot veure al llarg de tot el recorregut del projecte, la participació de 

noies a l'assemblea és molt menor que la dels nois. Així i tot a partir del mes 

aig i juny es pot observar un clar augment de la participació de noies a 

l'assemblea, encara que per la seva brevetat en el temps no es pot establir 

que es tracti d'un fet que pugui convertir-se en tendència. En aquest sentit 

queda clara la necessitat de continuar treballant per promoure la participació 

de noies tant al projecte com a les assemblees.     

Pel que fa a les mesures i accions que s'han portat a terme al llarg de tot el 

procés, per part de l'equip d'acompanyants, adreçat a potenciar la 

de noies es destaquen:    

Promoció de la visibilització de les noies participants, així com de les 

seves opinions i interessos.    

Garantir un entorn segur i còmode per a les noies participants.

Creació d'un espai propi per les noies els divendres, que a poc a 

han anat obrint elles mateixes a compartir amb els nois.

Creació i complementació de formularis adreçats a les noies usuàries 

de la biblioteca i als diversos agents socioculturals que operen al 

territori, per tal de conèixer els gustos i les necessitats de les noies, 

així com millorar tots els aspectes necessaris del projecte per 

    

Finalment cal destacar que encara que no s'evidencia al gràfic la participació 

de noies al projecte ha sigut major, donat que moltes d'elles s'incorpora

més tard a les sessions per raons diverses (extraescolars, deures, etc.).

diferència de participants entre les i els assistents a les 

assemblees i la participació posterior a les sessions, s'han recollit les dades que 

l gràfic 8. Cal insistir en el fet que Zona Gaming és un espai de lliure 

accés, on les i els participants no tenen uns horaris fixos d'assistència, sinó que 

poden participar del mateix amb completa llibertat dintre de la franja horària 

20.00. Tampoc existeix una obligació de participar en 

l'assemblea d'inici de la sessió, però es fa saber que si hi ha alguna necessitat, 

demanda, conflicte, proposta, aquest és l'únic espai habilitat per l'encontre i el 

debat. Així com per l'organització de la sessió i la gestió dels recursos que es faran a 

aquesta, d'ací la importància d'assistir i participar activament. En tot moment se'ls 

informa de la llibertat d'assistir-hi. 
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totes les persones participants expressaren la seva opinió respecte a les temàtiques 

se a aquesta, així com en el plantejament i el debat de noves 

Com es pot veure al llarg de tot el recorregut del projecte, la participació de 

noies a l'assemblea és molt menor que la dels nois. Així i tot a partir del mes 

aig i juny es pot observar un clar augment de la participació de noies a 

l'assemblea, encara que per la seva brevetat en el temps no es pot establir 

se en tendència. En aquest sentit 

ontinuar treballant per promoure la participació 

Pel que fa a les mesures i accions que s'han portat a terme al llarg de tot el 

procés, per part de l'equip d'acompanyants, adreçat a potenciar la 

Promoció de la visibilització de les noies participants, així com de les 

Garantir un entorn segur i còmode per a les noies participants.    

Creació d'un espai propi per les noies els divendres, que a poc a poc 

han anat obrint elles mateixes a compartir amb els nois.    

Creació i complementació de formularis adreçats a les noies usuàries 

de la biblioteca i als diversos agents socioculturals que operen al 

necessitats de les noies, 

així com millorar tots els aspectes necessaris del projecte per 

Finalment cal destacar que encara que no s'evidencia al gràfic la participació 

de noies al projecte ha sigut major, donat que moltes d'elles s'incorporaven 

més tard a les sessions per raons diverses (extraescolars, deures, etc.).    

de participants entre les i els assistents a les 

assemblees i la participació posterior a les sessions, s'han recollit les dades que 

és un espai de lliure 

accés, on les i els participants no tenen uns horaris fixos d'assistència, sinó que 

poden participar del mateix amb completa llibertat dintre de la franja horària 

. Tampoc existeix una obligació de participar en 

l'assemblea d'inici de la sessió, però es fa saber que si hi ha alguna necessitat, 

demanda, conflicte, proposta, aquest és l'únic espai habilitat per l'encontre i el 

ó de la sessió i la gestió dels recursos que es faran a 

aquesta, d'ací la importància d'assistir i participar activament. En tot moment se'ls 



    

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 888824242424    
 
A partir de les dades expressades en la gràfica 8

conclusions relacionades amb la participació activa a l'assemblea.

 

● No s'evidencien diferències significatives entre la participació en l'assemblea 

i l'afluència a Zona 

Sant Jordi, dia que sortiren de viatge amb l'IES Picasso o les dues setmanes 

prèvies a Setmana Santa, en les que les i els participants

assistien un cop havien

els participants entenen la impor

organització i socialització comunitari.

rellevant de Zona Gaming

forma activa en el llançament de propostes, expressió d

necessitats o resolució de conflictes.

● En relació a l'apartat anterior aquells fets que solen incidir directament en la 

participació de l'assemblea solen ser per ordre d'importància la realització de 

                                               
24 Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre
de 2019, per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord

 

ades expressades en la gràfica 8, podem extreure una sèrie de 

conclusions relacionades amb la participació activa a l'assemblea. 

No s'evidencien diferències significatives entre la participació en l'assemblea 

 Gaming, excepte en dies puntuals com la celebració de 

que sortiren de viatge amb l'IES Picasso o les dues setmanes 

prèvies a Setmana Santa, en les que les i els participants

havien finalitzat d'estudiar. Per tant es pot afirmar que les i 

els participants entenen la importància d'aquest espai com a òrgan de gestió, 

organització i socialització comunitari. Reconeixen l'assemblea com un espai 

Gaming i com a part del conjunt del projecte i participen de 

forma activa en el llançament de propostes, expressió d

necessitats o resolució de conflictes. 

En relació a l'apartat anterior aquells fets que solen incidir directament en la 

participació de l'assemblea solen ser per ordre d'importància la realització de 

        
Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre

per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord, documents annexos 4 i 5.
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extreure una sèrie de 

 

No s'evidencien diferències significatives entre la participació en l'assemblea 

, excepte en dies puntuals com la celebració de 

que sortiren de viatge amb l'IES Picasso o les dues setmanes 

 tenien exàmens i 

finalitzat d'estudiar. Per tant es pot afirmar que les i 

tància d'aquest espai com a òrgan de gestió, 

Reconeixen l'assemblea com un espai 

i com a part del conjunt del projecte i participen de 

forma activa en el llançament de propostes, expressió de demandes i 

En relació a l'apartat anterior aquells fets que solen incidir directament en la 

participació de l'assemblea solen ser per ordre d'importància la realització de 

Les dades han sigut recollides als qüestionaris emprats durant els mesos d'octubre de 2018 a juny 
. 



tasques escolars, donat que moltes i molts 

habituals de la biblioteca, un cop han finalitzat els deures s'incorporen a la 

sessió. Els exàmens, en els quals es produeix una situació molt similar a la 

dels deures, encara que el seu caràcter és més puntual. Finalment les 

activitats extraescolars, molts joves s'incorporen a les sessions un cop 

finalitzades aquestes.

● Concloent aquest punt, cal destacar que encara que el procés d'aprenentatge 

de participació activa sol ser complex, especialment en aquelles persones 

que no estan familiaritzades amb aquest tipus d'eines de gestió i organització 

social i comunitària, en el cas de Zona Gaming ha aconseguit portar

terme i consolidar-se amb èxit. Aquesta afirmació podem comprovar

una banda a les dades aportades als qüest

annexos 4 i 5), 

l'acompanyament durant les sessions. Si bé és cert com hem assenyalat que 

queden diversos punts per polir i continuar treballant a la segona part del 

projecte a setembre

resultat general del procés ni als objectius del mateix que s'han aconseguit 

satisfactòriament. 

 

4.4.4.4.    Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.
 

Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquesta memòria el projecte Zona

de tres parts diferenciades, per una banda la dinamització de l'Espai

altra el Taller-Lab i finalment el programa de festivals. Aquestes dos últimes parts, 

per raons estrictament econòmiques, no varen ser implementades fins finals del 

mes de novembre de 2018

de Bibliolab de la que el projecte va resultar beneficiari.

 

Al llarg d'aquest punt es farà referència a les activitats realitzades dintre d'aquest 

marc, de forma diferenciada. Per una banda s'abordar

per altra, les dedicades a la preparació dels festivals. La documentació recollida 

serà inclosa d'igual forma que en els altres punts, com a documents annexos a 

aquesta memòria. 

    

4.14.14.14.1    Les sessions de projectesLes sessions de projectesLes sessions de projectesLes sessions de projectes

 

Paral·lelament a la dinamització comunitària de l'Espai

s'implementà un espai de Taller

projectes. La posada en marxa d'aquest espai de creació i experimentació artístic

 

tasques escolars, donat que moltes i molts dels participants són usuaris 

habituals de la biblioteca, un cop han finalitzat els deures s'incorporen a la 

sessió. Els exàmens, en els quals es produeix una situació molt similar a la 

dels deures, encara que el seu caràcter és més puntual. Finalment les 

activitats extraescolars, molts joves s'incorporen a les sessions un cop 

finalitzades aquestes. 

Concloent aquest punt, cal destacar que encara que el procés d'aprenentatge 

de participació activa sol ser complex, especialment en aquelles persones 

an familiaritzades amb aquest tipus d'eines de gestió i organització 

social i comunitària, en el cas de Zona Gaming ha aconseguit portar

se amb èxit. Aquesta afirmació podem comprovar

una banda a les dades aportades als qüestionaris de les sessions (documents 

 com també de forma directa a l'experiència de 

l'acompanyament durant les sessions. Si bé és cert com hem assenyalat que 

queden diversos punts per polir i continuar treballant a la segona part del 

setembre 2019, també ho és que aquests aspectes 

resultat general del procés ni als objectius del mateix que s'han aconseguit 

Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.Projectes i festivals en el marc de Bibliolab.Projectes i festivals en el marc de Bibliolab. 

Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquesta memòria el projecte Zona

diferenciades, per una banda la dinamització de l'Espai

i finalment el programa de festivals. Aquestes dos últimes parts, 

per raons estrictament econòmiques, no varen ser implementades fins finals del 

mes de novembre de 2018, quan va ser publicada la resolució de la convocatòria 

de la que el projecte va resultar beneficiari. 

Al llarg d'aquest punt es farà referència a les activitats realitzades dintre d'aquest 

marc, de forma diferenciada. Per una banda s'abordaran les sessions de projectes i 

per altra, les dedicades a la preparació dels festivals. La documentació recollida 

serà inclosa d'igual forma que en els altres punts, com a documents annexos a 

Les sessions de projectesLes sessions de projectesLes sessions de projectesLes sessions de projectes    a Zona Norda Zona Norda Zona Norda Zona Nord....    

Paral·lelament a la dinamització comunitària de l'Espai 

s'implementà un espai de Taller-Lab itinerant en funció de les necessitats dels 

projectes. La posada en marxa d'aquest espai de creació i experimentació artístic
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dels participants són usuaris 

habituals de la biblioteca, un cop han finalitzat els deures s'incorporen a la 

sessió. Els exàmens, en els quals es produeix una situació molt similar a la 

dels deures, encara que el seu caràcter és més puntual. Finalment les 

activitats extraescolars, molts joves s'incorporen a les sessions un cop 

Concloent aquest punt, cal destacar que encara que el procés d'aprenentatge 

de participació activa sol ser complex, especialment en aquelles persones 

an familiaritzades amb aquest tipus d'eines de gestió i organització 

social i comunitària, en el cas de Zona Gaming ha aconseguit portar-se a 

se amb èxit. Aquesta afirmació podem comprovar-la per 

essions (documents 

com també de forma directa a l'experiència de 

l'acompanyament durant les sessions. Si bé és cert com hem assenyalat que 

queden diversos punts per polir i continuar treballant a la segona part del 

2019, també ho és que aquests aspectes no afecten el 

resultat general del procés ni als objectius del mateix que s'han aconseguit 

Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquesta memòria el projecte Zona Gaming consta 

diferenciades, per una banda la dinamització de l'Espai Gamer, per 

i finalment el programa de festivals. Aquestes dos últimes parts, 

per raons estrictament econòmiques, no varen ser implementades fins finals del 

, quan va ser publicada la resolució de la convocatòria 

Al llarg d'aquest punt es farà referència a les activitats realitzades dintre d'aquest 

an les sessions de projectes i 

per altra, les dedicades a la preparació dels festivals. La documentació recollida 

serà inclosa d'igual forma que en els altres punts, com a documents annexos a 

 Gamer setmanal, 

itinerant en funció de les necessitats dels 

projectes. La posada en marxa d'aquest espai de creació i experimentació artístic-



tecnològica, es porta a terme a finals del mes de novembre 2018 i ha finalitzat al 

mes de juny de 2019. 

 

En nou espai de laboratori s'inicià amb dos projectes, sorgits de l'interès de les i els 

participants, i varen ser proposats a l'assemblea setmanal de Zona

destacar que per portar a terme el desenvolupament d'aquesta àrea del projecte, 

s'ha comptat amb la participació d'un dinamitzador amb coneixements tècnics de 

programació, robòtica i desenvolupament de videojocs, que es va incorporar al 

projecte a partir del mes de novembre de 2018. També es comptà amb el suport 

d'una persona per coordinar el desenvolupament de les tasques relacionades amb 

la preparació i la dinamització de les sessions de taller

de documentació d'aquesta part d

 

Per una banda s'ha dissenyat una màquina

relatives a la programació de la mateixa i la creació d'una estructura per contenir

la. El projecte comença a ser desenvolupat per un grup de 4 nois, que en una 

fase es va reduir a dos. En l'execució de l'estructura es va comptar amb la 

col·laboració del grup de Tecnologia de 4t d'ESO de l'IES Picasso i de l'Ateneu de 

Fabricació Ciutat Meridiana, que es varen encarregar de portar a terme emprant la 

maquinària i els recursos disponibles a l'ateneu de crear i tallar l'estructura. 

Finalment les peces resultants varen ser polides i assemblades per part de les i els 

participants de Zona Gaming

 

Per altra, una de les participants proposà a títol individual desenvolupar un videojoc 

sobre el rite de la mort a l'antic Egipte. Aquest projecte es vinculava amb el treball 

de recerca que la participant estava fent per 2° de batxillerat. Cal destacar que 

encara que va estar treballant durant mesos en la realització d'aquest, finalment va 

decidir no continuar endavant per falta de temps i presentar únicament el treball de 

recerca històrica sobre les representacions religioses de l'antic Egipte als videojocs.

 

La màquLa màquLa màquLa màquina Arcadeina Arcadeina Arcadeina Arcade    

 

Pel que respecta a la creació de la 

document annex 6, s'han dedicat deu

i abril de 2019, adreçades a realitzar tasques de programació i disseny dels 

comandaments d'aquesta. Tal com s'ha assenyalat anteriorment el grup inicial 

estava compost per quatre joves de 16 a 17 anys, però aq

quedar únicament dos joves fixos que s'han encarregat de portar endavant aquestes 

tasques. 

 

a terme a finals del mes de novembre 2018 i ha finalitzat al 

En nou espai de laboratori s'inicià amb dos projectes, sorgits de l'interès de les i els 

participants, i varen ser proposats a l'assemblea setmanal de Zona

destacar que per portar a terme el desenvolupament d'aquesta àrea del projecte, 

s'ha comptat amb la participació d'un dinamitzador amb coneixements tècnics de 

programació, robòtica i desenvolupament de videojocs, que es va incorporar al 

el mes de novembre de 2018. També es comptà amb el suport 

d'una persona per coordinar el desenvolupament de les tasques relacionades amb 

la preparació i la dinamització de les sessions de taller-laboratori i fer les tasques 

de documentació d'aquesta part dels projectes. 

Per una banda s'ha dissenyat una màquina Arcade, incloent-hi totes les tasques 

relatives a la programació de la mateixa i la creació d'una estructura per contenir

la. El projecte comença a ser desenvolupat per un grup de 4 nois, que en una 

fase es va reduir a dos. En l'execució de l'estructura es va comptar amb la 

col·laboració del grup de Tecnologia de 4t d'ESO de l'IES Picasso i de l'Ateneu de 

Fabricació Ciutat Meridiana, que es varen encarregar de portar a terme emprant la 

ia i els recursos disponibles a l'ateneu de crear i tallar l'estructura. 

Finalment les peces resultants varen ser polides i assemblades per part de les i els 

Gaming.  

una de les participants proposà a títol individual desenvolupar un videojoc 

de la mort a l'antic Egipte. Aquest projecte es vinculava amb el treball 

de recerca que la participant estava fent per 2° de batxillerat. Cal destacar que 

va estar treballant durant mesos en la realització d'aquest, finalment va 

decidir no continuar endavant per falta de temps i presentar únicament el treball de 

recerca històrica sobre les representacions religioses de l'antic Egipte als videojocs.

Pel que respecta a la creació de la màquinamàquinamàquinamàquina    ArcadeArcadeArcadeArcade i tal com es pot veure al 

s'han dedicat deu sessions entre els mesos de novembre de 2018 

i abril de 2019, adreçades a realitzar tasques de programació i disseny dels 

comandaments d'aquesta. Tal com s'ha assenyalat anteriorment el grup inicial 

estava compost per quatre joves de 16 a 17 anys, però aquest va anar variant fins a 

quedar únicament dos joves fixos que s'han encarregat de portar endavant aquestes 
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a terme a finals del mes de novembre 2018 i ha finalitzat al 

En nou espai de laboratori s'inicià amb dos projectes, sorgits de l'interès de les i els 

participants, i varen ser proposats a l'assemblea setmanal de Zona Gaming. Cal 

destacar que per portar a terme el desenvolupament d'aquesta àrea del projecte, 

s'ha comptat amb la participació d'un dinamitzador amb coneixements tècnics de 

programació, robòtica i desenvolupament de videojocs, que es va incorporar al 

el mes de novembre de 2018. També es comptà amb el suport 

d'una persona per coordinar el desenvolupament de les tasques relacionades amb 

laboratori i fer les tasques 

hi totes les tasques 

relatives a la programació de la mateixa i la creació d'una estructura per contenir-

la. El projecte comença a ser desenvolupat per un grup de 4 nois, que en una segona 

fase es va reduir a dos. En l'execució de l'estructura es va comptar amb la 

col·laboració del grup de Tecnologia de 4t d'ESO de l'IES Picasso i de l'Ateneu de 

Fabricació Ciutat Meridiana, que es varen encarregar de portar a terme emprant la 

ia i els recursos disponibles a l'ateneu de crear i tallar l'estructura. 

Finalment les peces resultants varen ser polides i assemblades per part de les i els 

una de les participants proposà a títol individual desenvolupar un videojoc 

de la mort a l'antic Egipte. Aquest projecte es vinculava amb el treball 

de recerca que la participant estava fent per 2° de batxillerat. Cal destacar que 

va estar treballant durant mesos en la realització d'aquest, finalment va 

decidir no continuar endavant per falta de temps i presentar únicament el treball de 

recerca històrica sobre les representacions religioses de l'antic Egipte als videojocs. 

i tal com es pot veure al 

sessions entre els mesos de novembre de 2018 

i abril de 2019, adreçades a realitzar tasques de programació i disseny dels 

comandaments d'aquesta. Tal com s'ha assenyalat anteriorment el grup inicial 

uest va anar variant fins a 

quedar únicament dos joves fixos que s'han encarregat de portar endavant aquestes 



 

Durant la primera sessióprimera sessióprimera sessióprimera sessió es varen consensuar alguns aspectes del disseny bàsic de 

la màquina, com que l'estructura fos de mig cos per fa

mobilitat. Es va decidir que les mides de l'estructura es decidirien més endavant a 

mesura que el projecte anés prenent forma i s'experimentarà amb altres parts com 

ara els comandaments, la pantalla, etc. També es va decidir 

exterior de la carcassa seria amb estètica retro.

 

A la segona sessiósegona sessiósegona sessiósegona sessió en la qual participà de nou tot el grup de quatre joves, es va 

realitzar una dinàmica orientada a materialitzar i visualitzar els conceptes estètics 

de la màquina, per tal de poder realitzar una aproximació als resultats que és 

desitgen obtenir amb el projecte. Es proporcionaren caixes de cartó als assistents, 

per tal que experimentaren amb la construcció del prototip, representant així les 

idees plantejades a la sessió a

se d'acord amb el disseny definitiu, veient po

sorgir abans de la creació de la màquina definitiva.

 

També es varen presentar els recursos de 

que s'han emprat per a la configuració tècnica del 

a conèixer els seus usos i possibilitats, així com una breu introducció a la tipologia 

de software a emprar. Com a tasca pendent per la

investigació de diversos softwares
 

Els participants varen decidir que el format de 

una classe, amb l'objectiu de formar

entorn de la programació i la creació d'una màquina recreatiu tipus

treballaren conceptes com

set/ROM pack (paquets de ROMs
la xarxa), Emulador (software
plataforma diferent d'aquella per a la qual van ser creats inicialment), Simulador 

(plataforma per reproduir el comportament del programa), Controlador 

d'emuladors (aplicació que permet la gestió de diversos emuladors.

 

Cal destacar que el format de la sessió es va allunyar de l'execució d'una sessió 

"classe" tradicional, potenciant en tot moment l'aprenen

l'experimentació, com a via per garantir una formació integral i una alfabetització 

digital crítica. 

 

 

es varen consensuar alguns aspectes del disseny bàsic de 

la màquina, com que l'estructura fos de mig cos per facilitar el seu transport, ús i 

mobilitat. Es va decidir que les mides de l'estructura es decidirien més endavant a 

mesura que el projecte anés prenent forma i s'experimentarà amb altres parts com 

ara els comandaments, la pantalla, etc. També es va decidir que la decoració 

exterior de la carcassa seria amb estètica retro. 

en la qual participà de nou tot el grup de quatre joves, es va 

realitzar una dinàmica orientada a materialitzar i visualitzar els conceptes estètics 

al de poder realitzar una aproximació als resultats que és 

desitgen obtenir amb el projecte. Es proporcionaren caixes de cartó als assistents, 

per tal que experimentaren amb la construcció del prototip, representant així les 

idees plantejades a la sessió anterior i generant debats entre ells per tal de posar

se d'acord amb el disseny definitiu, veient possibilitats i mancances que podie

sorgir abans de la creació de la màquina definitiva. 

També es varen presentar els recursos de hardware (Raspberry Pi i
que s'han emprat per a la configuració tècnica del software, amb l'objectiu de donar 

a conèixer els seus usos i possibilitats, així com una breu introducció a la tipologia 

a emprar. Com a tasca pendent per la següent sessió va qued

softwares per part dels integrants del grup.

Els participants varen decidir que el format de la tercera sessióla tercera sessióla tercera sessióla tercera sessió es plantegés com 

una classe, amb l'objectiu de formar-se i treballar una sèrie de conceptes bàsics 

entorn de la programació i la creació d'una màquina recreatiu tipus

treballaren conceptes com ROMs (de l'anglès Read Only Memory

ROMs que ja s'han creat o definit i que es poden adquirir a 
software que permet executar programes o videojocs en una 

plataforma diferent d'aquella per a la qual van ser creats inicialment), Simulador 

roduir el comportament del programa), Controlador 

aplicació que permet la gestió de diversos emuladors.

Cal destacar que el format de la sessió es va allunyar de l'execució d'una sessió 

"classe" tradicional, potenciant en tot moment l'aprenentatge mitjançant la recerca i 

l'experimentació, com a via per garantir una formació integral i una alfabetització 
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es varen consensuar alguns aspectes del disseny bàsic de 

cilitar el seu transport, ús i 

mobilitat. Es va decidir que les mides de l'estructura es decidirien més endavant a 

mesura que el projecte anés prenent forma i s'experimentarà amb altres parts com 

que la decoració 

en la qual participà de nou tot el grup de quatre joves, es va 

realitzar una dinàmica orientada a materialitzar i visualitzar els conceptes estètics 

al de poder realitzar una aproximació als resultats que és 

desitgen obtenir amb el projecte. Es proporcionaren caixes de cartó als assistents, 

per tal que experimentaren amb la construcció del prototip, representant així les 

nterior i generant debats entre ells per tal de posar-

ssibilitats i mancances que podien 

Pi i Makey-Makey) 

, amb l'objectiu de donar 

a conèixer els seus usos i possibilitats, així com una breu introducció a la tipologia 

sessió va quedar la 

per part dels integrants del grup.  

es plantegés com 

se i treballar una sèrie de conceptes bàsics 

entorn de la programació i la creació d'una màquina recreatiu tipus Arcade. Es 

Memory), ROM 
que ja s'han creat o definit i que es poden adquirir a 

que permet executar programes o videojocs en una 

plataforma diferent d'aquella per a la qual van ser creats inicialment), Simulador 

roduir el comportament del programa), Controlador 

aplicació que permet la gestió de diversos emuladors. 

Cal destacar que el format de la sessió es va allunyar de l'execució d'una sessió 

tatge mitjançant la recerca i 

l'experimentació, com a via per garantir una formació integral i una alfabetització 



Durant la quarta sessióquarta sessióquarta sessióquarta sessió 

l'anterior, centrant-se en les instal·lacions necessàries de 

la Raspberry Pi 3. L'objectiu era la recerca i comparació dels diferents sistemes de 

controladors d'emuladors compatibles amb 

aquells més convenients, RetroPie

 

Sobre RetroPie cal destacar que es tracta d'un sistema operatiu per a

basat en Raspbian que inclou per defecte una capa de personalització amb una 

interfície des d'on executar els diferents emuladors per a poder jugar a jocs clàssics. 

Tota la interfície de RetroPie

qualsevol usuari pot col·laborar en el desenvolupament i reportar possibles errors 

detectats durant la instal·lació o el joc.

controlador) de codi obert que es caracteritza perquè la seva interfase és molt visual 

i amigable, podent navegar per grans menús de les videoconsoles compatibles i, 

dintre de cada una d'elles, a

 

Un cop seleccionats i vistes amb detall les seves característiques, es va procedir al 

debat entorn la pertinència d'emprar cadascun d'ells, decidint

utilització de Recalbox, per ser el més segur, senzill d'utilitz

qualsevol mena d'usuari. Un cop seleccionada aquesta eina, es va procedir a la seva 

instal·lació amb la supervisió del dinamitzador especialista en programació.

 

La quinta sessióquinta sessióquinta sessióquinta sessió va estar enfocada a aprofundir en el coneixement i configuració de 

la plataforma, d'una forma lúdica i experimental. Durant la primera part de la sessió 

es va posar a punt el controlador dels emuladors, encara que cal destacar que no es 

varen emprar encara els perifèrics definitius.

 

Dintre del controlador es varen ajustar els paràmetres per a la pantalla emprada, 

així com la configuració per als comandaments (en aquest cas varen fer servir dos 

comandaments de la consola

visualitzar el catàleg de jocs preparats, com a exemple del que es pot arribar a 

assolir i detectant els problemes i necessitats que s'haurien de solucionar durant 

les sessions següents. 

 

Un cop finalitzades les configuracions i comprovacions

prova dels videojocs, es va poder comprovar que els emuladors emprats no eren 

capaços de sustentar o llençar tots els jocs, quedant pendent en un futur donar 

solució a aquest problema. Una altra de les tasques que es desenv

el joc va ser que controls eren necessaris per a cadascun dels jocs seleccionats.

 

 es posaren en pràctica els coneixements adquirits en 

se en les instal·lacions necessàries de 

Pi 3. L'objectiu era la recerca i comparació dels diferents sistemes de 

controladors d'emuladors compatibles amb el hardware, per finalment escollir 

RetroPie i Recalbox. 

cal destacar que es tracta d'un sistema operatiu per a

que inclou per defecte una capa de personalització amb una 

es d'on executar els diferents emuladors per a poder jugar a jocs clàssics. 

RetroPie així com els emuladors són de codi obert pel qual 

qualsevol usuari pot col·laborar en el desenvolupament i reportar possibles errors 

la instal·lació o el joc. Recalbox és un mètode operatiu (o 

controlador) de codi obert que es caracteritza perquè la seva interfase és molt visual 

i amigable, podent navegar per grans menús de les videoconsoles compatibles i, 

dintre de cada una d'elles, accedir als seus jocs. 

Un cop seleccionats i vistes amb detall les seves característiques, es va procedir al 

debat entorn la pertinència d'emprar cadascun d'ells, decidint-se finalment per la 

, per ser el més segur, senzill d'utilitzar, lleuger i adaptat a 

qualsevol mena d'usuari. Un cop seleccionada aquesta eina, es va procedir a la seva 

instal·lació amb la supervisió del dinamitzador especialista en programació.

va estar enfocada a aprofundir en el coneixement i configuració de 

la plataforma, d'una forma lúdica i experimental. Durant la primera part de la sessió 

es va posar a punt el controlador dels emuladors, encara que cal destacar que no es 

a els perifèrics definitius. 

Dintre del controlador es varen ajustar els paràmetres per a la pantalla emprada, 

així com la configuració per als comandaments (en aquest cas varen fer servir dos 

comandaments de la consola PS4). Un cop va estar llesta aquest

visualitzar el catàleg de jocs preparats, com a exemple del que es pot arribar a 

assolir i detectant els problemes i necessitats que s'haurien de solucionar durant 

Un cop finalitzades les configuracions i comprovacions pertinents, es va procedir a la 

prova dels videojocs, es va poder comprovar que els emuladors emprats no eren 

capaços de sustentar o llençar tots els jocs, quedant pendent en un futur donar 

solució a aquest problema. Una altra de les tasques que es desenv

el joc va ser que controls eren necessaris per a cadascun dels jocs seleccionats.
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es posaren en pràctica els coneixements adquirits en 

se en les instal·lacions necessàries de software per a 

Pi 3. L'objectiu era la recerca i comparació dels diferents sistemes de 

, per finalment escollir 

cal destacar que es tracta d'un sistema operatiu per a Raspberry Pi, 

que inclou per defecte una capa de personalització amb una 

es d'on executar els diferents emuladors per a poder jugar a jocs clàssics. 

així com els emuladors són de codi obert pel qual 

qualsevol usuari pot col·laborar en el desenvolupament i reportar possibles errors 

és un mètode operatiu (o 

controlador) de codi obert que es caracteritza perquè la seva interfase és molt visual 

i amigable, podent navegar per grans menús de les videoconsoles compatibles i, 

Un cop seleccionats i vistes amb detall les seves característiques, es va procedir al 

se finalment per la 

ar, lleuger i adaptat a 

qualsevol mena d'usuari. Un cop seleccionada aquesta eina, es va procedir a la seva 

instal·lació amb la supervisió del dinamitzador especialista en programació. 

va estar enfocada a aprofundir en el coneixement i configuració de 

la plataforma, d'una forma lúdica i experimental. Durant la primera part de la sessió 

es va posar a punt el controlador dels emuladors, encara que cal destacar que no es 

Dintre del controlador es varen ajustar els paràmetres per a la pantalla emprada, 

així com la configuració per als comandaments (en aquest cas varen fer servir dos 

). Un cop va estar llesta aquesta part, es va 

visualitzar el catàleg de jocs preparats, com a exemple del que es pot arribar a 

assolir i detectant els problemes i necessitats que s'haurien de solucionar durant 

pertinents, es va procedir a la 

prova dels videojocs, es va poder comprovar que els emuladors emprats no eren 

capaços de sustentar o llençar tots els jocs, quedant pendent en un futur donar 

solució a aquest problema. Una altra de les tasques que es desenvolupa mitjançant 

el joc va ser que controls eren necessaris per a cadascun dels jocs seleccionats. 



La sexta sessiósexta sessiósexta sessiósexta sessió va girar entorn del disseny i creació dels comandaments per a la 

màquina Arcade. Cal destacar que a causa del tipus d'infraestructura d'inter

que es disposa a la biblioteca (no permet l'accés a equips remots o l'accés a Internet 

fora d'un navegador), va haver

d'aconseguir millorar certs aspectes del controlador d'emuladors en general. 

Aquest es va basar en l'actualització tant del sistema d'emuladors (

de l'emulador més usat en si (

maximitzar la jugabilitat i acceptació de jocs. També es va fer una recerca més 

exhaustiva de videojocs acord a aquestes actualitzacions, així com es va verificar que 

no comportaren errades. A més es va realitzar un "

tècnica per la qual s'assignen un seguit d'imatges a uns

amb l'objectiu de poder visualit

de cada joc en qüestió. 

 

Un cop realitzada aquesta tasca prèvia, es va procedir al disseny dels 

comandaments, explicant-los quines són les tecles que requereixen la major part de 

jocs, així com les tecles 

d'emuladors. També varen poder veure diferents models de

valoraren diferents disposicions i triaren la que millor s'adaptava a les seves 

necessitats. Finalment es va procedir al muntatge d

porexpan preparades per a l'ocasió.

 

Un cop finalitzada aquesta part es va continuar amb una breu explicació de 

l'electrònica requerida, com muntar el cablejat o com disposar correctament sobre 

la PCB dels joysticks. Posterior
sistema d'emuladors i videojocs.

 

Per la sèptima sessiósèptima sessiósèptima sessiósèptima sessió es va organitzar una visita a l'Ateneu de Fabricació Ciutat 

Meridiana, l'objectiu de la mateixa era establir un vincle de col·laboració entre el 

projecte Zona Gaming i aquest equipament. En aquest sentit des de l'Ateneu es va 

oferir la possibilitat als joves de realitzar una formació de quatre sessions, en les 

que dependre l'ús de les diferents màquines i el disseny 3D, amb l'objectiu de què 

pogueren emprar aquest coneixement en la creació de l'estructura de la 

màquina Arcade. 

 

Aquesta primera visita es va

habituals del projecte, dos acompanyants i una tècnica de la biblioteca, que 

presentaren el projecte davant l'equip de l'ateneu i visitaren les instal·lacions, 

rebent informació dels diferents tipus de m

 

va girar entorn del disseny i creació dels comandaments per a la 

. Cal destacar que a causa del tipus d'infraestructura d'inter

que es disposa a la biblioteca (no permet l'accés a equips remots o l'accés a Internet 

fora d'un navegador), va haver-hi que desenvolupar un treball previ per tal 

d'aconseguir millorar certs aspectes del controlador d'emuladors en general. 

s va basar en l'actualització tant del sistema d'emuladors (

de l'emulador més usat en si (MAME), es buscà la versió optima

maximitzar la jugabilitat i acceptació de jocs. També es va fer una recerca més 

acord a aquestes actualitzacions, així com es va verificar que 

no comportaren errades. A més es va realitzar un "scrapeig" automàtic i manual, 

tècnica per la qual s'assignen un seguit d'imatges a uns ROMs a través d'un 
amb l'objectiu de poder visualitzar en el menú de selecció de les ROMs

Un cop realitzada aquesta tasca prèvia, es va procedir al disseny dels 

los quines són les tecles que requereixen la major part de 

jocs, així com les tecles especials que deuen estar dedicades al controlador 

d'emuladors. També varen poder veure diferents models de

valoraren diferents disposicions i triaren la que millor s'adaptava a les seves 

necessitats. Finalment es va procedir al muntatge dels joysticks 
preparades per a l'ocasió. 

Un cop finalitzada aquesta part es va continuar amb una breu explicació de 

l'electrònica requerida, com muntar el cablejat o com disposar correctament sobre 

. Posteriorment es va procedir a provar els prototips en el nou 

sistema d'emuladors i videojocs. 

es va organitzar una visita a l'Ateneu de Fabricació Ciutat 

Meridiana, l'objectiu de la mateixa era establir un vincle de col·laboració entre el 

i aquest equipament. En aquest sentit des de l'Ateneu es va 

ves de realitzar una formació de quatre sessions, en les 

que dependre l'ús de les diferents màquines i el disseny 3D, amb l'objectiu de què 

pogueren emprar aquest coneixement en la creació de l'estructura de la 

Aquesta primera visita es va realitzar amb un grup de cinc persones participants 

habituals del projecte, dos acompanyants i una tècnica de la biblioteca, que 

presentaren el projecte davant l'equip de l'ateneu i visitaren les instal·lacions, 

rebent informació dels diferents tipus de màquines. Cal destacar que quatre 
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va girar entorn del disseny i creació dels comandaments per a la 

. Cal destacar que a causa del tipus d'infraestructura d'internet del 

que es disposa a la biblioteca (no permet l'accés a equips remots o l'accés a Internet 

hi que desenvolupar un treball previ per tal 

d'aconseguir millorar certs aspectes del controlador d'emuladors en general. 

s va basar en l'actualització tant del sistema d'emuladors (Recalbox) com 

buscà la versió optima, per poder 

maximitzar la jugabilitat i acceptació de jocs. També es va fer una recerca més 

acord a aquestes actualitzacions, així com es va verificar que 

" automàtic i manual, 

a través d'un XML, 
ROMs una imatge 

Un cop realitzada aquesta tasca prèvia, es va procedir al disseny dels 

los quines són les tecles que requereixen la major part de 

especials que deuen estar dedicades al controlador 

d'emuladors. També varen poder veure diferents models de joystick, perquè 
valoraren diferents disposicions i triaren la que millor s'adaptava a les seves 

 a unes bases de 

Un cop finalitzada aquesta part es va continuar amb una breu explicació de 

l'electrònica requerida, com muntar el cablejat o com disposar correctament sobre 

ment es va procedir a provar els prototips en el nou 

es va organitzar una visita a l'Ateneu de Fabricació Ciutat 

Meridiana, l'objectiu de la mateixa era establir un vincle de col·laboració entre el 

i aquest equipament. En aquest sentit des de l'Ateneu es va 

ves de realitzar una formació de quatre sessions, en les 

que dependre l'ús de les diferents màquines i el disseny 3D, amb l'objectiu de què 

pogueren emprar aquest coneixement en la creació de l'estructura de la 

realitzar amb un grup de cinc persones participants 

habituals del projecte, dos acompanyants i una tècnica de la biblioteca, que 

presentaren el projecte davant l'equip de l'ateneu i visitaren les instal·lacions, 

àquines. Cal destacar que quatre 



persones del grup es comprometeren en participar activament de la formació, dues 

d'elles els membres de l'equip que estava desenvolupant el projecte

 

L'octava sessióL'octava sessióL'octava sessióL'octava sessió va estar dividida en dues parts. La primera dedic

de les noves plataformes d'emulació i 

presentació del software d'edició d'imatges

decorarien la carcassa de la màquina

formació que les i els participants estaven rebent a l'ateneu.

 

A la primera part de la sessió es va realitzar una pràctica sobre el procediment 

d'instal·lació de nous bios
visualització de les llibreries de jocs acabats d'instal·lar. Cal destacar que a causa de 

les limitacions de la infraestructura de la xarxa de la biblioteca, es va crear una 

xarxa LAN amb un router

la Raspberry Pi 3 a través d'un ordi

va explicar el procediment i els conceptes bàsics de les xarxes domèstiques. Un cop 

finalitzada aquesta tasca es va procedir a instal·lar

instal·lant el sistema NEOGEO

aquest fet per explicar l'evolució dels videojocs i consoles al llarg de la història.

 

Un cop finalitzada aquesta tasca, es va procedir a mostrar totes les possibilitats de 

configuració de visualització de

motor de l'emulador per assegurar que tots els videojocs funcionaven. L'objectiu era 

que els participants puguin en qualsevol moment mantenir i actualitzar la màquina 

sense requerir un acompanyant am

 

La segona part de la sessió va girar entorn del disseny dels vinils, per decorar la 

màquina Arcade, amb la utilització del programa gratuït

va anar plantejant un debat al voltant de quina seria l'estètica general

màquina, colors, estil gràfic, etc.

 

La novena sessiónovena sessiónovena sessiónovena sessió es va dedicar a la introducció a la modelització 3D mitjançant el 

software SketchUp. L'objectiu era donar a conèixer eines de modelització 3D i de 

dibuix tècnic, per tal de poder dissenyar la car

escollir aquest programa per ser molt intuïtiu, comptar amb una versió gratuïta i la 

possibilitat de poder treballar en línia.

 

Durant la sessió els participants varen dependre a generar diferents models de 

màquines recreatives, així com a

 

persones del grup es comprometeren en participar activament de la formació, dues 

d'elles els membres de l'equip que estava desenvolupant el projecte

va estar dividida en dues parts. La primera dedicada a la instal·lació 

de les noves plataformes d'emulació i ROMs a la Raspberry. La segona a la 
d'edició d'imatges pixel-art, per al disseny dels vinils que 

decorarien la carcassa de la màquina Arcade, coincidint d'aquesta forma 

formació que les i els participants estaven rebent a l'ateneu. 

A la primera part de la sessió es va realitzar una pràctica sobre el procediment 

bios d'emuladors, i de jocs, així com de configuració de 

breries de jocs acabats d'instal·lar. Cal destacar que a causa de 

les limitacions de la infraestructura de la xarxa de la biblioteca, es va crear una 

router sense sortida a Internet, per poder accedir a 

Pi 3 a través d'un ordinador. Durant el procés de creació d'aquesta, es 

va explicar el procediment i els conceptes bàsics de les xarxes domèstiques. Un cop 

finalitzada aquesta tasca es va procedir a instal·lar nous bios d'emuladors i jocs, tot 

NEOGEO (plataforma de 16 bits d'estil Arcade

aquest fet per explicar l'evolució dels videojocs i consoles al llarg de la història.

Un cop finalitzada aquesta tasca, es va procedir a mostrar totes les possibilitats de 

configuració de visualització de les llibreries de jocs instal·lades i es va calibrar el 

motor de l'emulador per assegurar que tots els videojocs funcionaven. L'objectiu era 

que els participants puguin en qualsevol moment mantenir i actualitzar la màquina 

sense requerir un acompanyant amb perfil tècnic. 

La segona part de la sessió va girar entorn del disseny dels vinils, per decorar la 

, amb la utilització del programa gratuït Piskel. Simultàniament es 

va anar plantejant un debat al voltant de quina seria l'estètica general

màquina, colors, estil gràfic, etc. 

es va dedicar a la introducció a la modelització 3D mitjançant el 

. L'objectiu era donar a conèixer eines de modelització 3D i de 

dibuix tècnic, per tal de poder dissenyar la carcassa de la màquina

escollir aquest programa per ser molt intuïtiu, comptar amb una versió gratuïta i la 

possibilitat de poder treballar en línia. 

Durant la sessió els participants varen dependre a generar diferents models de 

tives, així com a deconstruir una en peces amb l'objectiu que 
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persones del grup es comprometeren en participar activament de la formació, dues 

d'elles els membres de l'equip que estava desenvolupant el projecte Arcade. 

ada a la instal·lació 

. La segona a la 

art, per al disseny dels vinils que 

, coincidint d'aquesta forma amb la 

A la primera part de la sessió es va realitzar una pràctica sobre el procediment 

d'emuladors, i de jocs, així com de configuració de 

breries de jocs acabats d'instal·lar. Cal destacar que a causa de 

les limitacions de la infraestructura de la xarxa de la biblioteca, es va crear una 

sense sortida a Internet, per poder accedir a 

nador. Durant el procés de creació d'aquesta, es 

va explicar el procediment i els conceptes bàsics de les xarxes domèstiques. Un cop 

d'emuladors i jocs, tot 

Arcade). Es va aprofitar 

aquest fet per explicar l'evolució dels videojocs i consoles al llarg de la història. 

Un cop finalitzada aquesta tasca, es va procedir a mostrar totes les possibilitats de 

les llibreries de jocs instal·lades i es va calibrar el 

motor de l'emulador per assegurar que tots els videojocs funcionaven. L'objectiu era 

que els participants puguin en qualsevol moment mantenir i actualitzar la màquina 

La segona part de la sessió va girar entorn del disseny dels vinils, per decorar la 

. Simultàniament es 

va anar plantejant un debat al voltant de quina seria l'estètica general de la 

es va dedicar a la introducció a la modelització 3D mitjançant el 

. L'objectiu era donar a conèixer eines de modelització 3D i de 

cassa de la màquina Arcade. Es va 

escollir aquest programa per ser molt intuïtiu, comptar amb una versió gratuïta i la 

Durant la sessió els participants varen dependre a generar diferents models de 

una en peces amb l'objectiu que 



entenguessin aspectes relatius al muntatge i tall de peces, necessari per al treball 

que posteriorment realitzarien a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana.

 

Cal destacar que els participants deprengueren l'ús del 

de caràcter pràctic, garantint un aprenentatge significatiu basat en l'experiència.

 

La dècima sessiódècima sessiódècima sessiódècima sessió va girar entorn l'ús de

de la màquina que havien quedat pendents fins al moment. Com que la següent 

setmana començaven amb la formació a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, es 

va definir un proto-model de màquina per poder mostrar a les sessions formatives 

amb la idea que l'equip de tecnòlegs de l'ateneu els ajudés a determinar l'estructura 

definitiva. 

 

Durant aquesta sessió varen quedar definides les mesures principals (amplària, 

fons, altura, etc.) tenint en compte els diferents elements que la compondrien 

(monitor, comandaments, etc.)

 

Cal destacar que durant la sessió altres participants de Zona

interessar per l'enginy i s'animaren a modelar objectes amb resultats força positius.

 

Per raons alienes al projecte i personals dels participants d'aquest projecte, 

no va poder continuar amb la creació de l'estructura de la màquina

aquest sentit es va buscar la col·laboració de l'IES Picasso a través de la professora 

de tecnologia i la classe de 4t d'ESO, que decidiren continuar amb la feina que 

s'havia iniciat per crear l'estructura.

 

En aquest sentit es mantingueren dues reunions amb l'equip directiu de l'Ateneu de 

Fabricació Ciutat Meridiana, la professora de tecnologia de l'IES Picasso, l'equip 

coordinador de Zona Gaming

continuïtat de la fase final del projecte. Arran d'aquestes reunions s'acordà la 

realització de dues sessions amb les i els alumnes de l'assignatura de tecnologia de 

4t d'ESO. En aquestes sessions participà el dinamitzador

Zona Gaming, a professora de tecnologia, així com les i els alumnes.

 

Durant la primera sessió es portà a terme una formació general per a l'alumnat amb 

l'objectiu de familiaritzar-

emprar per crear les diferents peces que componien l'estructura, així com per a la 

decoració exterior amb vinils. La segona sessió va estar adreçada exclusivament a 

 

entenguessin aspectes relatius al muntatge i tall de peces, necessari per al treball 

que posteriorment realitzarien a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana.

Cal destacar que els participants deprengueren l'ús del software a través d'exercicis 
de caràcter pràctic, garantint un aprenentatge significatiu basat en l'experiència.

va girar entorn l'ús de SketchUp i la concreció de certs aspectes 

la màquina que havien quedat pendents fins al moment. Com que la següent 

setmana començaven amb la formació a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, es 

model de màquina per poder mostrar a les sessions formatives 

uip de tecnòlegs de l'ateneu els ajudés a determinar l'estructura 

Durant aquesta sessió varen quedar definides les mesures principals (amplària, 

fons, altura, etc.) tenint en compte els diferents elements que la compondrien 

nts, etc.) 

Cal destacar que durant la sessió altres participants de Zona 

interessar per l'enginy i s'animaren a modelar objectes amb resultats força positius.

Per raons alienes al projecte i personals dels participants d'aquest projecte, 

no va poder continuar amb la creació de l'estructura de la màquina

aquest sentit es va buscar la col·laboració de l'IES Picasso a través de la professora 

de tecnologia i la classe de 4t d'ESO, que decidiren continuar amb la feina que 

s'havia iniciat per crear l'estructura. 

En aquest sentit es mantingueren dues reunions amb l'equip directiu de l'Ateneu de 

Fabricació Ciutat Meridiana, la professora de tecnologia de l'IES Picasso, l'equip 

Gaming i tècnics de la biblioteca Zona Nord, per organitzar la 

continuïtat de la fase final del projecte. Arran d'aquestes reunions s'acordà la 

realització de dues sessions amb les i els alumnes de l'assignatura de tecnologia de 

4t d'ESO. En aquestes sessions participà el dinamitzador del Taller

, a professora de tecnologia, així com les i els alumnes.

Durant la primera sessió es portà a terme una formació general per a l'alumnat amb 

-los en l'ús de les diferents màquines que s'

rar per crear les diferents peces que componien l'estructura, així com per a la 

decoració exterior amb vinils. La segona sessió va estar adreçada exclusivament a 
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entenguessin aspectes relatius al muntatge i tall de peces, necessari per al treball 

que posteriorment realitzarien a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana. 

a través d'exercicis 

de caràcter pràctic, garantint un aprenentatge significatiu basat en l'experiència. 

i la concreció de certs aspectes 

la màquina que havien quedat pendents fins al moment. Com que la següent 

setmana començaven amb la formació a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, es 

model de màquina per poder mostrar a les sessions formatives 

uip de tecnòlegs de l'ateneu els ajudés a determinar l'estructura 

Durant aquesta sessió varen quedar definides les mesures principals (amplària, 

fons, altura, etc.) tenint en compte els diferents elements que la compondrien 

 Gaming es varen 

interessar per l'enginy i s'animaren a modelar objectes amb resultats força positius. 

Per raons alienes al projecte i personals dels participants d'aquest projecte, l'equip 

no va poder continuar amb la creació de l'estructura de la màquina Arcade. En 

aquest sentit es va buscar la col·laboració de l'IES Picasso a través de la professora 

de tecnologia i la classe de 4t d'ESO, que decidiren continuar amb la feina que 

En aquest sentit es mantingueren dues reunions amb l'equip directiu de l'Ateneu de 

Fabricació Ciutat Meridiana, la professora de tecnologia de l'IES Picasso, l'equip 

teca Zona Nord, per organitzar la 

continuïtat de la fase final del projecte. Arran d'aquestes reunions s'acordà la 

realització de dues sessions amb les i els alumnes de l'assignatura de tecnologia de 

del Taller-Lab de 

, a professora de tecnologia, així com les i els alumnes. 

Durant la primera sessió es portà a terme una formació general per a l'alumnat amb 

los en l'ús de les diferents màquines que s'anaven a 

rar per crear les diferents peces que componien l'estructura, així com per a la 

decoració exterior amb vinils. La segona sessió va estar adreçada exclusivament a 



tallar i polir les peces de la màquina, així com a generar els vinils que posteriorment 

s'emprarien per decorar-la.

 

Les sessions a l'Ateneu es portaren a terme el 31 de maig i el 7 de juny de 2019, cal 

destacar que a banda de la tasca realitzada pel grup de l'IES Picasso, el 

dinamitzador expert en programació va realitzar dues sessions més el 12 i

juny, per tal de deixar enllestit el projecte i preparar l'última sessió de treball a la 

biblioteca. Finalment comentar que a les sessions de l'Ateneu de Fabricació de 

Ciutat Meridiana participaren un total de 13 alumnes, dels quals 7 noies i 6 n

 

Finalment es realitzaren duesduesduesdues

projecte Zona Gaming, amb l'objectiu de muntar totes les peces de la màquina i 

deixar-la acabada. Cal destacar que un cop finalitzada, aquesta va ser presentada al 

Festival Videojoc Km 0, que es va celebrar el 26 de juny amb l'objectiu de donar a 

conèixer tots els projectes que s'havien desenvolupat durant les sessions de Taller

Lab. 

 

Videojoc d’EgipteVideojoc d’EgipteVideojoc d’EgipteVideojoc d’Egipte    

 

Pel que respecta al projecte de videojoc sobre Egipteprojecte de videojoc sobre Egipteprojecte de videojoc sobre Egipteprojecte de videojoc sobre Egipte

es varen portar a terme quatre sessions de treball a l'espai de Taller

comentat aquest formava part del treball de recerca de fi de cicle que l'alumna havia 

de presentar en acabar 2° de batxillerat, constant de dues parts. P

recerca de com s'ha representat la religió egípcia als videojocs al llarg de la història 

recent i per altra, la creació d'un videojoc en el qual s'implementés una perspectiva 

veraç sobre la religió egípcia i els diferents elements rituals.

participant ha rebut acompanyament a Zona

del projecte. Finalment ressenyar que per falta de temps, únicament s'ha 

desenvolupat la part de recerca del projecte, quedant inacabada la part de 

programació d'aquest. 

 

La primera sessióprimera sessióprimera sessióprimera sessió va estar dividida en dues parts, una dedicada al treball de 

recerca pròpiament dit i l'altra per valorar les diferents opcions respecte a la 

selecció del motor de joc que s'empraria per programar.

 

Per al treball de recerca, es va acompanyar la participant en l'elaboració d'una 

estructura general per a la recerca de caràcter acadèmic, explicant els diferents 

punts que componen aquest esquema general i també, quins eren els continguts i 

objectius de cadascun d'ells. Un cop f

 

tallar i polir les peces de la màquina, així com a generar els vinils que posteriorment 

la. 

Les sessions a l'Ateneu es portaren a terme el 31 de maig i el 7 de juny de 2019, cal 

destacar que a banda de la tasca realitzada pel grup de l'IES Picasso, el 

dinamitzador expert en programació va realitzar dues sessions més el 12 i

juny, per tal de deixar enllestit el projecte i preparar l'última sessió de treball a la 

Finalment comentar que a les sessions de l'Ateneu de Fabricació de 

Ciutat Meridiana participaren un total de 13 alumnes, dels quals 7 noies i 6 n

duesduesduesdues    sessiósessiósessiósessiónsnsnsns a la biblioteca amb les i els participants del 

, amb l'objectiu de muntar totes les peces de la màquina i 

la acabada. Cal destacar que un cop finalitzada, aquesta va ser presentada al 

0, que es va celebrar el 26 de juny amb l'objectiu de donar a 

conèixer tots els projectes que s'havien desenvolupat durant les sessions de Taller

projecte de videojoc sobre Egipteprojecte de videojoc sobre Egipteprojecte de videojoc sobre Egipteprojecte de videojoc sobre Egipte (annex 7), 

es varen portar a terme quatre sessions de treball a l'espai de Taller

comentat aquest formava part del treball de recerca de fi de cicle que l'alumna havia 

de presentar en acabar 2° de batxillerat, constant de dues parts. Per una banda una 

recerca de com s'ha representat la religió egípcia als videojocs al llarg de la història 

recent i per altra, la creació d'un videojoc en el qual s'implementés una perspectiva 

veraç sobre la religió egípcia i els diferents elements rituals. Cal destacar que la 

participant ha rebut acompanyament a Zona Gaming per a realitzar les dues parts 

del projecte. Finalment ressenyar que per falta de temps, únicament s'ha 

desenvolupat la part de recerca del projecte, quedant inacabada la part de 

va estar dividida en dues parts, una dedicada al treball de 

recerca pròpiament dit i l'altra per valorar les diferents opcions respecte a la 

selecció del motor de joc que s'empraria per programar. 

a, es va acompanyar la participant en l'elaboració d'una 

estructura general per a la recerca de caràcter acadèmic, explicant els diferents 

punts que componen aquest esquema general i també, quins eren els continguts i 

objectius de cadascun d'ells. Un cop finalitzada aquesta tasca, es va procedir a la 
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tallar i polir les peces de la màquina, així com a generar els vinils que posteriorment 

Les sessions a l'Ateneu es portaren a terme el 31 de maig i el 7 de juny de 2019, cal 

destacar que a banda de la tasca realitzada pel grup de l'IES Picasso, el 

dinamitzador expert en programació va realitzar dues sessions més el 12 i el 18 de 

juny, per tal de deixar enllestit el projecte i preparar l'última sessió de treball a la 

Finalment comentar que a les sessions de l'Ateneu de Fabricació de 

Ciutat Meridiana participaren un total de 13 alumnes, dels quals 7 noies i 6 nois. 

a la biblioteca amb les i els participants del 

, amb l'objectiu de muntar totes les peces de la màquina i 

la acabada. Cal destacar que un cop finalitzada, aquesta va ser presentada al 

0, que es va celebrar el 26 de juny amb l'objectiu de donar a 

conèixer tots els projectes que s'havien desenvolupat durant les sessions de Taller-

 cal destacar que 

es varen portar a terme quatre sessions de treball a l'espai de Taller-Lab. Com s'ha 

comentat aquest formava part del treball de recerca de fi de cicle que l'alumna havia 

er una banda una 

recerca de com s'ha representat la religió egípcia als videojocs al llarg de la història 

recent i per altra, la creació d'un videojoc en el qual s'implementés una perspectiva 

Cal destacar que la 

per a realitzar les dues parts 

del projecte. Finalment ressenyar que per falta de temps, únicament s'ha 

desenvolupat la part de recerca del projecte, quedant inacabada la part de 

va estar dividida en dues parts, una dedicada al treball de 

recerca pròpiament dit i l'altra per valorar les diferents opcions respecte a la 

a, es va acompanyar la participant en l'elaboració d'una 

estructura general per a la recerca de caràcter acadèmic, explicant els diferents 

punts que componen aquest esquema general i també, quins eren els continguts i 

inalitzada aquesta tasca, es va procedir a la 



recerca i elaboració d'un llistat de videojocs, en els que aparegués la temàtica 

d'Egipte a partir de la que poder fer una segona selecció sobre els que abordaven la 

temàtica religiosa. 

 

La segona part de la sessió, va estar adreçada a seleccionar un motor de joc 

compatible amb el format seleccionat per la jove, és a dir

que alhora fos senzill per a la programació. En aquest sentit se selecciona el motor 

de joc RPG Boss, caracteritzat 

l'elaboració de jocs RPG en

avantatges que suposava front altres motors de joc eren programari portable que no 

requereix instal·lació i permet

de preocupar-se de les restriccions de la infraestructura de la biblioteca, o d'allí on 

vulgui treballar. Multiplataforma (

sistema operatiu Windows com

tenir nocions de programació per a poder desenvolupar un videojoc. Finalment 

permet la posterior exportació a múltiples plataformes.

també es va fer una recerca per a facilitar a l'alumna l'elaboració dels r

gràfics (sprites) necessaris per al videojoc.

 

La segona sessiósegona sessiósegona sessiósegona sessió va estar dedicada majoritàriament a la recerca de documentació i 

tutorials per a la creació de videojocs amb el programa

va orientar seguint l'objectiu de 

resolutiu, que proporcionés una formació i competències bàsiques en l'ús del 

programari, així com permetés gradualment anar incorporant les necessitats, 

dubtes i interessos que sorgiren del desenvolupament d

 

Aquesta recerca va incloure pàgines oficials i 

de Youtube, fòrums, sempre tenint en compte que qualsevol material no era apropiat 

ni s'adequava a les necessitats de la participant, per evitar saturar

desmotivar-la. 

 

La tercera sessiótercera sessiótercera sessiótercera sessió es va dividir en dues parts, una orientada al treball de recerca 

pròpiament dit i una segona, a experimentar amb el motor de joc i posar en pràctica 

alguns dels coneixements adquirits durant la visualització del materi

Respecte a la primera, es va acompanyar a la jove en la concreció del camp d'estudi 

per centrar aspectes concrets de la recerca, quedant restringit sols a videojocs que 

mostressin elements relatius al ritual de la mort a l'antic Egipte. En aqu

va fer una revisió del llistat original de videojocs a analitzar.

 

recerca i elaboració d'un llistat de videojocs, en els que aparegués la temàtica 

d'Egipte a partir de la que poder fer una segona selecció sobre els que abordaven la 

ssió, va estar adreçada a seleccionar un motor de joc 

compatible amb el format seleccionat per la jove, és a dir 2D RPG (Role
que alhora fos senzill per a la programació. En aquest sentit se selecciona el motor 

, caracteritzat per ser programari open source
en 2D per a persones sense nocions de programació. Els 

avantatges que suposava front altres motors de joc eren programari portable que no 

equereix instal·lació i permet portar el programa en un pendrive, sense necessitat 

se de les restriccions de la infraestructura de la biblioteca, o d'allí on 

vulgui treballar. Multiplataforma (Cross platform), permet ser llançat tant en 

sistema operatiu Windows com MacOSX. No requereix codi, pel que no és necessari 

tenir nocions de programació per a poder desenvolupar un videojoc. Finalment 

permet la posterior exportació a múltiples plataformes. A més del motor de joc, 

també es va fer una recerca per a facilitar a l'alumna l'elaboració dels r

) necessaris per al videojoc. 

va estar dedicada majoritàriament a la recerca de documentació i 

tutorials per a la creació de videojocs amb el programa RPGBoss. Aquesta tasca es 

va orientar seguint l'objectiu de cercar material de treball assequible, senzill i 

resolutiu, que proporcionés una formació i competències bàsiques en l'ús del 

programari, així com permetés gradualment anar incorporant les necessitats, 

dubtes i interessos que sorgiren del desenvolupament del projecte. 

Aquesta recerca va incloure pàgines oficials i wikis de RPGBoss

, fòrums, sempre tenint en compte que qualsevol material no era apropiat 

ni s'adequava a les necessitats de la participant, per evitar saturar

es va dividir en dues parts, una orientada al treball de recerca 

pròpiament dit i una segona, a experimentar amb el motor de joc i posar en pràctica 

alguns dels coneixements adquirits durant la visualització del materi

Respecte a la primera, es va acompanyar a la jove en la concreció del camp d'estudi 

per centrar aspectes concrets de la recerca, quedant restringit sols a videojocs que 

mostressin elements relatius al ritual de la mort a l'antic Egipte. En aqu

va fer una revisió del llistat original de videojocs a analitzar. 
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recerca i elaboració d'un llistat de videojocs, en els que aparegués la temàtica 

d'Egipte a partir de la que poder fer una segona selecció sobre els que abordaven la 

ssió, va estar adreçada a seleccionar un motor de joc 

Role Play Game) i 

que alhora fos senzill per a la programació. En aquest sentit se selecciona el motor 

source, orientat a 

per a persones sense nocions de programació. Els 

avantatges que suposava front altres motors de joc eren programari portable que no 

, sense necessitat 

se de les restriccions de la infraestructura de la biblioteca, o d'allí on 

), permet ser llançat tant en 

pel que no és necessari 

tenir nocions de programació per a poder desenvolupar un videojoc. Finalment 

A més del motor de joc, 

també es va fer una recerca per a facilitar a l'alumna l'elaboració dels recursos 

va estar dedicada majoritàriament a la recerca de documentació i 

. Aquesta tasca es 

cercar material de treball assequible, senzill i 

resolutiu, que proporcionés una formació i competències bàsiques en l'ús del 

programari, així com permetés gradualment anar incorporant les necessitats, 

 

RPGBoss, tutorials 

, fòrums, sempre tenint en compte que qualsevol material no era apropiat 

ni s'adequava a les necessitats de la participant, per evitar saturar-la d'informació i 

es va dividir en dues parts, una orientada al treball de recerca 

pròpiament dit i una segona, a experimentar amb el motor de joc i posar en pràctica 

alguns dels coneixements adquirits durant la visualització del material formatiu. 

Respecte a la primera, es va acompanyar a la jove en la concreció del camp d'estudi 

per centrar aspectes concrets de la recerca, quedant restringit sols a videojocs que 

mostressin elements relatius al ritual de la mort a l'antic Egipte. En aquest sentit es 



 

A l'altra part de la sessió la jove es va instal·lar a un ordinador de la sala multimèdia 

amb la finalitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en l'ús del 

programa RPGBoss, provant i dissenyant algunes pantalles.

 

La quarta sessióquarta sessióquarta sessióquarta sessió va ser de breu duració, donat que la jove va participar únicament a 

la segona part de la sessió del Taller

fonamentalment la part de recerca del 

alguns dels jocs de la llista i s'inclogueren nous títols amb la finalitat de continuar 

ampliant les fonts documentals d'aquest.

 

Com s'ha avançat a inici finalment la part de programació del projecte no es va 

poder finalitzar, per raons de temps, però pel que respecta a la banda de recerca 

acadèmica, cal destacar que aquesta si s'ha finalitzat de forma satisfactòria.
 
 

Apps dissenyades a l'IES PicassoApps dissenyades a l'IES PicassoApps dissenyades a l'IES PicassoApps dissenyades a l'IES Picasso
 

Un dels objectius principals del projecte Zona

territori i teixir xarxes de col·laboració amb altres agents socioculturals del barri i 

equipaments. En aquest sentit es va establir la col·laboració amb l'IES Picasso, amb 

la junta directiva del qual es

organitzar i definir els paràmetres d'aquesta. Fruit d'aquestes reunions varen sorgir 

diversos vincles col·laboratius, per una banda tal com s'ha vist la participació en el 

projecte Arcade, per altra el suport a escala de cartel

festivals i finalment, les diferents apps que han sigut dissenyades a la classe de 

tecnologia de 4t d'ESO, amb l'acompanyament del dinamitzador expert en 

programació. 

 

Es realitzaren quatre sessions acompanyades a l'IES Picasso,

adreçada al disseny d'apps amb el programa

orientades a resoldre dubtes sorgits mitjançant el desenvolupament dels diversos 

projectes. Fruit d'aquestes sessions es desenvoluparen quatre apps anomenades

Gimnasos, Bcn Turism, Quizcasso

de desenvolupament d'apps participaren un total de

11 nois. A continuació passem

desenvolupada a cadascuna de les sessions realitzades al centre educatiu

(document annex 8). 

 

 

A l'altra part de la sessió la jove es va instal·lar a un ordinador de la sala multimèdia 

amb la finalitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en l'ús del 

, provant i dissenyant algunes pantalles. 

va ser de breu duració, donat que la jove va participar únicament a 

la segona part de la sessió del Taller-Lab. Durant la mateixa es va treballar 

fonamentalment la part de recerca del projecte. En aquest sentit es varen revisar 

alguns dels jocs de la llista i s'inclogueren nous títols amb la finalitat de continuar 

ampliant les fonts documentals d'aquest. 

Com s'ha avançat a inici finalment la part de programació del projecte no es va 

der finalitzar, per raons de temps, però pel que respecta a la banda de recerca 

acadèmica, cal destacar que aquesta si s'ha finalitzat de forma satisfactòria.

Apps dissenyades a l'IES PicassoApps dissenyades a l'IES PicassoApps dissenyades a l'IES PicassoApps dissenyades a l'IES Picasso    

Un dels objectius principals del projecte Zona Gaming, era aconseguir arrelar

territori i teixir xarxes de col·laboració amb altres agents socioculturals del barri i 

equipaments. En aquest sentit es va establir la col·laboració amb l'IES Picasso, amb 

es manteniren diverses reunions de coordinació, per poder 

organitzar i definir els paràmetres d'aquesta. Fruit d'aquestes reunions varen sorgir 

diversos vincles col·laboratius, per una banda tal com s'ha vist la participació en el 

, per altra el suport a escala de cartelleria i comunicació per als 

festivals i finalment, les diferents apps que han sigut dissenyades a la classe de 

tecnologia de 4t d'ESO, amb l'acompanyament del dinamitzador expert en 

sessions acompanyades a l'IES Picasso, la primera d'elles 

adreçada al disseny d'apps amb el programa AppInventor i les dues posteriors, 

orientades a resoldre dubtes sorgits mitjançant el desenvolupament dels diversos 

projectes. Fruit d'aquestes sessions es desenvoluparen quatre apps anomenades

Quizcasso i Spartan Fitness. Cal destacar que a les sessions 

de desenvolupament d'apps participaren un total de 18 alumnes, dels quals 7 noies i 

passem a descriure cadascuna d'elles,  així com la tasca 

upada a cadascuna de les sessions realitzades al centre educatiu
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A l'altra part de la sessió la jove es va instal·lar a un ordinador de la sala multimèdia 

amb la finalitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en l'ús del 

va ser de breu duració, donat que la jove va participar únicament a 

. Durant la mateixa es va treballar 

projecte. En aquest sentit es varen revisar 

alguns dels jocs de la llista i s'inclogueren nous títols amb la finalitat de continuar 

Com s'ha avançat a inici finalment la part de programació del projecte no es va 

der finalitzar, per raons de temps, però pel que respecta a la banda de recerca 

acadèmica, cal destacar que aquesta si s'ha finalitzat de forma satisfactòria. 

aconseguir arrelar-se al 

territori i teixir xarxes de col·laboració amb altres agents socioculturals del barri i 

equipaments. En aquest sentit es va establir la col·laboració amb l'IES Picasso, amb 

s de coordinació, per poder 

organitzar i definir els paràmetres d'aquesta. Fruit d'aquestes reunions varen sorgir 

diversos vincles col·laboratius, per una banda tal com s'ha vist la participació en el 

leria i comunicació per als 

festivals i finalment, les diferents apps que han sigut dissenyades a la classe de 

tecnologia de 4t d'ESO, amb l'acompanyament del dinamitzador expert en 

la primera d'elles 

i les dues posteriors, 

orientades a resoldre dubtes sorgits mitjançant el desenvolupament dels diversos 

projectes. Fruit d'aquestes sessions es desenvoluparen quatre apps anomenades 

Cal destacar que a les sessions 

18 alumnes, dels quals 7 noies i 

a descriure cadascuna d'elles,  així com la tasca 

upada a cadascuna de les sessions realitzades al centre educatiu 



La primera sessióprimera sessióprimera sessióprimera sessió va girar al voltant de com procedir correctament en aquest tipus 

de projectes, abordant les diferents parts, documentació, planificació i disseny de les 

apps, així com planificació de les diferents tasques i temps per a la resolució de 

dubtes. 

Durant la sessió els diferents grups treballaren de forma individual, fent l'exercici 

d'haver d'explicar l'aplicació que tenien al cap i qüestionant tots els buits que 

sorgien a les argumentacions. D'aquesta forma es promovia la reflexió i la concreció 

d'idees, parts fonamentals del projecte. Paral·lelament a aquest exercici es va 

demanar un esbós del mapa de l'app que realitzaven, on visualitzar totes les parts 

d'aquest i els elements de relació lògica entre ells. Tal com s'ha assenyalat, les 

aplicacions sorgides d'aquesta part varen ser les que es detallen a continuació.

 

• Aplicació de gimnasosAplicació de gimnasosAplicació de gimnasosAplicació de gimnasos

o Una aplicació on es mostra, entre altres coses, un seguit de rutines i 

exercissis, una llista de recomanacions nutricionals, i un mapa dels 

gimnasos i zones on poder fer 

• Aplicació "Aplicació "Aplicació "Aplicació "QuizcassoQuizcassoQuizcassoQuizcasso

o Una aplicació on es formulen un seguit de preguntes de l'institut i del 

territori en el qual s'ubica. L'objectiu de la mateixa és respondre 

correctament a les qüestions per avançar i completar

• Aplicació gimcanaAplicació gimcanaAplicació gimcanaAplicació gimcana....    

o Una aplicació tipus gimcana

presenta un seguit d'ubicacions del barri amb l'objectiu que les i els 

usuaris passen per cadascuna d'elles. Cada cop que s'arriba a una 

d'elles l'aplicació llença una pregunta respecte a aq

es disposa una nova ubicació, així fins a acabar una ruta. Cal destacar 

que aquesta és l'aplicació més complexa a causa del sistema de

localització que empra i la usabilitat que es pretén.

• Aplicació videojoc.Aplicació videojoc.Aplicació videojoc.Aplicació videojoc.    

o Un joc tipus 

senzill on s'ha de fer saltar obstacles a un avatar i intentar millorar la 

puntuació anterior. Es va decidir suggerir un tipus d'aplicació com 

aquesta en funció de la composició del grup, donat que 

motivacionalment es veien molt minvats les i els components. En 

aquest sentit cal destacar que la metodologia de treball amb aquest 

grup, va ser la de buscar tutorials que expliquessin com realitzar un 

joc similar i fer l'exercici d'ajuntar la informació de

compondre-la en un sol joc.

 

 

va girar al voltant de com procedir correctament en aquest tipus 

de projectes, abordant les diferents parts, documentació, planificació i disseny de les 

apps, així com planificació de les diferents tasques i temps per a la resolució de 

essió els diferents grups treballaren de forma individual, fent l'exercici 

d'haver d'explicar l'aplicació que tenien al cap i qüestionant tots els buits que 

sorgien a les argumentacions. D'aquesta forma es promovia la reflexió i la concreció 

fonamentals del projecte. Paral·lelament a aquest exercici es va 

demanar un esbós del mapa de l'app que realitzaven, on visualitzar totes les parts 

d'aquest i els elements de relació lògica entre ells. Tal com s'ha assenyalat, les 

questa part varen ser les que es detallen a continuació.

Aplicació de gimnasosAplicació de gimnasosAplicació de gimnasosAplicació de gimnasos....    

Una aplicació on es mostra, entre altres coses, un seguit de rutines i 

exercissis, una llista de recomanacions nutricionals, i un mapa dels 

gimnasos i zones on poder fer exercici al barri. 

QuizcassoQuizcassoQuizcassoQuizcasso""""....    

Una aplicació on es formulen un seguit de preguntes de l'institut i del 

territori en el qual s'ubica. L'objectiu de la mateixa és respondre 

correctament a les qüestions per avançar i completar-

    

Una aplicació tipus gimcana-scaperoom. Compta amb un mapa on es 

presenta un seguit d'ubicacions del barri amb l'objectiu que les i els 

usuaris passen per cadascuna d'elles. Cada cop que s'arriba a una 

d'elles l'aplicació llença una pregunta respecte a aquesta, si s'encerta, 

es disposa una nova ubicació, així fins a acabar una ruta. Cal destacar 

que aquesta és l'aplicació més complexa a causa del sistema de

localització que empra i la usabilitat que es pretén. 

    

Un joc tipus geometry dash o endless runner. Es tracta d'un videojoc 
senzill on s'ha de fer saltar obstacles a un avatar i intentar millorar la 

puntuació anterior. Es va decidir suggerir un tipus d'aplicació com 

aquesta en funció de la composició del grup, donat que 

lment es veien molt minvats les i els components. En 

aquest sentit cal destacar que la metodologia de treball amb aquest 

grup, va ser la de buscar tutorials que expliquessin com realitzar un 

joc similar i fer l'exercici d'ajuntar la informació de

la en un sol joc. 
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va girar al voltant de com procedir correctament en aquest tipus 

de projectes, abordant les diferents parts, documentació, planificació i disseny de les 

apps, així com planificació de les diferents tasques i temps per a la resolució de 

essió els diferents grups treballaren de forma individual, fent l'exercici 

d'haver d'explicar l'aplicació que tenien al cap i qüestionant tots els buits que 

sorgien a les argumentacions. D'aquesta forma es promovia la reflexió i la concreció 

fonamentals del projecte. Paral·lelament a aquest exercici es va 

demanar un esbós del mapa de l'app que realitzaven, on visualitzar totes les parts 

d'aquest i els elements de relació lògica entre ells. Tal com s'ha assenyalat, les 

questa part varen ser les que es detallen a continuació. 

Una aplicació on es mostra, entre altres coses, un seguit de rutines i 

exercissis, una llista de recomanacions nutricionals, i un mapa dels 

Una aplicació on es formulen un seguit de preguntes de l'institut i del 

territori en el qual s'ubica. L'objectiu de la mateixa és respondre 

-lo. 

. Compta amb un mapa on es 

presenta un seguit d'ubicacions del barri amb l'objectiu que les i els 

usuaris passen per cadascuna d'elles. Cada cop que s'arriba a una 

uesta, si s'encerta, 

es disposa una nova ubicació, així fins a acabar una ruta. Cal destacar 

que aquesta és l'aplicació més complexa a causa del sistema de geo-

Es tracta d'un videojoc 

senzill on s'ha de fer saltar obstacles a un avatar i intentar millorar la 

puntuació anterior. Es va decidir suggerir un tipus d'aplicació com 

aquesta en funció de la composició del grup, donat que 

lment es veien molt minvats les i els components. En 

aquest sentit cal destacar que la metodologia de treball amb aquest 

grup, va ser la de buscar tutorials que expliquessin com realitzar un 

joc similar i fer l'exercici d'ajuntar la informació de diverses fonts i 



A la segona i tercera sessiósegona i tercera sessiósegona i tercera sessiósegona i tercera sessió

al desenvolupament de les diferents aplicacions. Aquestes varen girar entorn de 

resoldre dubtes al voltant de l'eina emprada per a la pro

 

Cal destacar que prèviament a les sessions s'havia fet un treball conjunt amb la 

tutora, de forma que preparés la major part dels dubtes que es treballarien durant 

les sessions, deixant espai també a noves formulacions que podien s

de les respostes o nous dubtes. El plantejament general de la metodologia de treball 

emprada, era explicar conceptualment el funcionament de l'eina i presentar tot un 

seguit de tutorials seleccionats específicament en funció dels treballs d

per cadascun dels grups. D'aquesta forma es facilitaven unes eines de treball i 

l'aprenentatge de la destresa "aprendre a dependre", amb l'objectiu de fomentar 

l'autogestió dels grups, la independència i generar les habilitats necessàries per 

compilar informació i discriminar

una alfabetització digital crítica.

 

Les grans problemàtiques sorgides durant aquestes sessions, van estar 

relacionades amb l'ús avançat d'elements com mapes i la gestió d

de les mateixes aplicacions. Durant la 

biblioteca Zona Nord i en la que participà un grup reduït de quatre alumnes, donat 

que el curs escolar ja havia finalitzat i sols assistiren aquells més m

va ser acabar d'enllestir les aplicacions, amb la intenció de poder presentar

comunitat durant el Festival de Videojocs

 
 

4.24.24.24.2 Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias 

    

Com s'ha avançat a l'inici d'aquest apartat i en altres punts d'aquesta memòria, les 

sessions de Taller-Lab portades a terme a la biblioteca Ignasi

es varen haver d'adaptar a les necessitats concretes i la disponibilitat d

horaris d'aquesta, variant significativament els plantejaments inicials del projecte 

Zona Gaming. En aquest sentit sols es portaren a terme dues parts de les tres que 

engloben el projecte, deixant fora aquella adreçada a la dinamització de l'espa

videojoc social, el que afectà significativament a la conformació d'una comunitat de 

joves al voltant del projecte i que participaren exclusivament de l'espai de Taller

Lab. 

 

Per altra banda i per raons de disponibilitat horària i d'espais de la matei

biblioteca, el projecte va començar a desenvolupar

 

segona i tercera sessiósegona i tercera sessiósegona i tercera sessiósegona i tercera sessió, es varen realitzar fonamentalment tasques de suport 

al desenvolupament de les diferents aplicacions. Aquestes varen girar entorn de 

resoldre dubtes al voltant de l'eina emprada per a la programació, AppInventor

Cal destacar que prèviament a les sessions s'havia fet un treball conjunt amb la 

tutora, de forma que preparés la major part dels dubtes que es treballarien durant 

les sessions, deixant espai també a noves formulacions que podien s

de les respostes o nous dubtes. El plantejament general de la metodologia de treball 

emprada, era explicar conceptualment el funcionament de l'eina i presentar tot un 

seguit de tutorials seleccionats específicament en funció dels treballs d

per cadascun dels grups. D'aquesta forma es facilitaven unes eines de treball i 

l'aprenentatge de la destresa "aprendre a dependre", amb l'objectiu de fomentar 

l'autogestió dels grups, la independència i generar les habilitats necessàries per 

compilar informació i discriminar-la, fonaments bàsics de l'objectiu de proporcionar 

una alfabetització digital crítica. 

Les grans problemàtiques sorgides durant aquestes sessions, van estar 

relacionades amb l'ús avançat d'elements com mapes i la gestió de recursos interns 

de les mateixes aplicacions. Durant la quarta sessióquarta sessióquarta sessióquarta sessió portada a terme en la mateixa 

biblioteca Zona Nord i en la que participà un grup reduït de quatre alumnes, donat 

que el curs escolar ja havia finalitzat i sols assistiren aquells més m

va ser acabar d'enllestir les aplicacions, amb la intenció de poder presentar

comunitat durant el Festival de Videojocs Km 0, que es realitzà el 26 de juny de 2019.

Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias Les sessions de projectes a la biblioteca Ignasi Iglésias ––––    

Com s'ha avançat a l'inici d'aquest apartat i en altres punts d'aquesta memòria, les 

portades a terme a la biblioteca Ignasi Iglésias

es varen haver d'adaptar a les necessitats concretes i la disponibilitat d

horaris d'aquesta, variant significativament els plantejaments inicials del projecte 

. En aquest sentit sols es portaren a terme dues parts de les tres que 

engloben el projecte, deixant fora aquella adreçada a la dinamització de l'espa

videojoc social, el que afectà significativament a la conformació d'una comunitat de 

joves al voltant del projecte i que participaren exclusivament de l'espai de Taller

Per altra banda i per raons de disponibilitat horària i d'espais de la matei

biblioteca, el projecte va començar a desenvolupar-se al mes de març amb la 
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, es varen realitzar fonamentalment tasques de suport 

al desenvolupament de les diferents aplicacions. Aquestes varen girar entorn de 

AppInventor.  

Cal destacar que prèviament a les sessions s'havia fet un treball conjunt amb la 

tutora, de forma que preparés la major part dels dubtes que es treballarien durant 

les sessions, deixant espai també a noves formulacions que podien sorgir derivades 

de les respostes o nous dubtes. El plantejament general de la metodologia de treball 

emprada, era explicar conceptualment el funcionament de l'eina i presentar tot un 

seguit de tutorials seleccionats específicament en funció dels treballs desenvolupats 

per cadascun dels grups. D'aquesta forma es facilitaven unes eines de treball i 

l'aprenentatge de la destresa "aprendre a dependre", amb l'objectiu de fomentar 

l'autogestió dels grups, la independència i generar les habilitats necessàries per 

la, fonaments bàsics de l'objectiu de proporcionar 

Les grans problemàtiques sorgides durant aquestes sessions, van estar 

e recursos interns 

portada a terme en la mateixa 

biblioteca Zona Nord i en la que participà un grup reduït de quatre alumnes, donat 

que el curs escolar ja havia finalitzat i sols assistiren aquells més motivats, l'objectiu 

va ser acabar d'enllestir les aplicacions, amb la intenció de poder presentar-les a la 

0, que es realitzà el 26 de juny de 2019. 

    Can Fabra.Can Fabra.Can Fabra.Can Fabra.    

Com s'ha avançat a l'inici d'aquest apartat i en altres punts d'aquesta memòria, les 

Iglésias - Can Fabra, 

es varen haver d'adaptar a les necessitats concretes i la disponibilitat d'espais i 

horaris d'aquesta, variant significativament els plantejaments inicials del projecte 

. En aquest sentit sols es portaren a terme dues parts de les tres que 

engloben el projecte, deixant fora aquella adreçada a la dinamització de l'espai de 

videojoc social, el que afectà significativament a la conformació d'una comunitat de 

joves al voltant del projecte i que participaren exclusivament de l'espai de Taller-

Per altra banda i per raons de disponibilitat horària i d'espais de la mateixa 

se al mes de març amb la 



formació de les i els tècnics de la biblioteca i no al mes de gener com estava previst 

inicialment, el que va comportar que la major part de les activitats desenvolupades 

es concentraren als mesos de maig i juny, tenint en compte els aturaments al mes 

d'abril amb motiu de les festes de Setmana Santa.

 

A continuació es procedeix a desglossar les activitats que s'han portat a terme dintre 

de les hores destinades al Taller

desenvolupat.    

    

La formació de les i els tècnics de la biblioteca.La formació de les i els tècnics de la biblioteca.La formació de les i els tècnics de la biblioteca.La formació de les i els tècnics de la biblioteca.

 

D'igual forma que es va fer a l'experiència de Zona Nord, es varen realitzar quatre 

sessions de formació per a les i els tècnics de la biblioteca Igna

Fabra, adreçades a capacitar

necessaris per poder dinamitzar un espai de videojoc social amb l'acompanyament 

dels dinamitzadors de l'equip d'

coneixements tècnics, que els capacitaren en l'ús dels diferents dispositius 

tecnològics que fan valer a la biblioteca, com la impressora 3D, les consoles o els 

dispositius de Realitat Virtual (endavant

 

Tenint en compte aquestes necessitats, la formació es

sessions, dues d'elles adreçades a proporcionar coneixements de caràcter 

pedagògic i dues, coneixements de caràcter tècnic. A continuació passem a 

descriure de forma detallada els materials proporcionats als dos tipus de 

formacions. 

 

Pel que respecta a la formació de caràcter pedagògicformació de caràcter pedagògicformació de caràcter pedagògicformació de caràcter pedagògic

els tècnics de la biblioteca en les habilitats necessàries per desenvolupar tasques 

d'acompanyament en l'espai de videojoc social, cal destacar que es varen fer servir 

uns materials molt similars als emprats a Zona Nord, però 

necessitats i el plantejament del projecte en concret (

detalla l'estructura de les sessions teòriques.

    

Estructura general del programa de formació. 

• Sessió 1: Gestió de l'espai Taller

• Sessió 2: Metodologies 

  

Sessió 1: Gestió de l’espai de Taller

 

formació de les i els tècnics de la biblioteca i no al mes de gener com estava previst 

inicialment, el que va comportar que la major part de les activitats desenvolupades 

centraren als mesos de maig i juny, tenint en compte els aturaments al mes 

d'abril amb motiu de les festes de Setmana Santa. 

A continuació es procedeix a desglossar les activitats que s'han portat a terme dintre 

de les hores destinades al Taller-Lab, així com els diferents projectes que s'han 

La formació de les i els tècnics de la biblioteca.La formació de les i els tècnics de la biblioteca.La formació de les i els tècnics de la biblioteca.La formació de les i els tècnics de la biblioteca.    

D'igual forma que es va fer a l'experiència de Zona Nord, es varen realitzar quatre 

sessions de formació per a les i els tècnics de la biblioteca Igna

Fabra, adreçades a capacitar-los per una banda en les habilitats i coneixements 

necessaris per poder dinamitzar un espai de videojoc social amb l'acompanyament 

dels dinamitzadors de l'equip d'Arsgames i per altra a proporcionar

ements tècnics, que els capacitaren en l'ús dels diferents dispositius 

tecnològics que fan valer a la biblioteca, com la impressora 3D, les consoles o els 

dispositius de Realitat Virtual (endavant VR). 

Tenint en compte aquestes necessitats, la formació es va estructurar en quatre 

sessions, dues d'elles adreçades a proporcionar coneixements de caràcter 

pedagògic i dues, coneixements de caràcter tècnic. A continuació passem a 

descriure de forma detallada els materials proporcionats als dos tipus de 

formació de caràcter pedagògicformació de caràcter pedagògicformació de caràcter pedagògicformació de caràcter pedagògic adreçada a capacitar a les i 

els tècnics de la biblioteca en les habilitats necessàries per desenvolupar tasques 

d'acompanyament en l'espai de videojoc social, cal destacar que es varen fer servir 

uns materials molt similars als emprats a Zona Nord, però 

necessitats i el plantejament del projecte en concret (annex 9). A continuació es 

detalla l'estructura de les sessions teòriques.    

Estructura general del programa de formació.  

Sessió 1: Gestió de l'espai Taller-Lab.  

Sessió 2: Metodologies de gestió del temps i recursos.  

Sessió 1: Gestió de l’espai de Taller-Lab   
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formació de les i els tècnics de la biblioteca i no al mes de gener com estava previst 

inicialment, el que va comportar que la major part de les activitats desenvolupades 

centraren als mesos de maig i juny, tenint en compte els aturaments al mes 

A continuació es procedeix a desglossar les activitats que s'han portat a terme dintre 

com els diferents projectes que s'han 

D'igual forma que es va fer a l'experiència de Zona Nord, es varen realitzar quatre 

sessions de formació per a les i els tècnics de la biblioteca Ignasi Iglésias - Can 

los per una banda en les habilitats i coneixements 

necessaris per poder dinamitzar un espai de videojoc social amb l'acompanyament 

i per altra a proporcionar-los 

ements tècnics, que els capacitaren en l'ús dels diferents dispositius 

tecnològics que fan valer a la biblioteca, com la impressora 3D, les consoles o els 

va estructurar en quatre 

sessions, dues d'elles adreçades a proporcionar coneixements de caràcter 

pedagògic i dues, coneixements de caràcter tècnic. A continuació passem a 

descriure de forma detallada els materials proporcionats als dos tipus de 

adreçada a capacitar a les i 

els tècnics de la biblioteca en les habilitats necessàries per desenvolupar tasques 

d'acompanyament en l'espai de videojoc social, cal destacar que es varen fer servir 

uns materials molt similars als emprats a Zona Nord, però adaptats a les 

). A continuació es 



A partir de les necessitats concretes identificades en les reunions que s'hi ha 

mantes amb la direcció i l'equip tècnic de la biblioteca Ignasi Iglésias

proposa una primera sessió de capacitació i formació, orientada a abordar la gestió 

de l'espai, dels conflictes, recursos i temps. 

    

• Metodologies de gestió de les i els usuaris.

• Metodologies de gestió del conflicte.

• Metodologies de gestió del temps. 

• Metodologies de gestió dels recursos. 

   

 Sessió 2: Metodologies de gestió del temps i recursos

  

Les i els tècnics de la biblioteca treballaren

desenvolupar diferents metodologies de gestió del temps i els recursos. 

 

• Metodologies de gestió del temps.

• Metodologies de gestió dels recursos.

    

Com s'ha assenyalat es va portar a terme una 

amb l'objectiu de capacitar les i els tècnics de la biblioteca en l'ús de les tecnologies 

disponibles a l'espai de Taller

dispositius de VR. La formació es va estructurar en dues sessio

combinar aspectes teòrics i pràctics, això com de la mateixa forma que en el cas de 

la formació anterior, es facilitaren materials i lectures

més accessible el procés formatiu. A continuació es destaca l'estructur

continguts de les dues sessions.

 

Estructura general. 

 

• Primera sessióPrimera sessióPrimera sessióPrimera sessió: Introducció teòrica i distinció entre

conèixer les possibilitats generals d'aquestes dues tecnologies i s'explicarà el 

sistema PS4 VR. La fase final 

vídeos 360º visualitzaves amb

• Segona sessió:Segona sessió:Segona sessió:Segona sessió: S'empraran les aplicacions disponibles (gratuïtes) del 

sistema PS4VR en els seus diferents àmbits (vídeos, experiències i 

cloenda d'aquesta sessió tindrà una breu sessió reflexiva i conclusiva per 

orientar tot l'après i vist cap al camp que interessa als tècnics, així com 

d'imaginari de possibilitats. L'objectiu d'aquesta segona part

aplicacions hi ha avui dia disponibles per al sistema

 

A partir de les necessitats concretes identificades en les reunions que s'hi ha 

mantes amb la direcció i l'equip tècnic de la biblioteca Ignasi Iglésias

a primera sessió de capacitació i formació, orientada a abordar la gestió 

de l'espai, dels conflictes, recursos i temps.  

gestió de les i els usuaris. 

gies de gestió del conflicte. 

dologies de gestió del temps.  

de gestió dels recursos.  

Metodologies de gestió del temps i recursos. 

ics de la biblioteca treballaren els fonaments pedagògics per 

desenvolupar diferents metodologies de gestió del temps i els recursos. 

stió del temps. 

Metodologies de gestió dels recursos. 

Com s'ha assenyalat es va portar a terme una formació tècnicaformació tècnicaformació tècnicaformació tècnica de caràcter pràctic, 

amb l'objectiu de capacitar les i els tècnics de la biblioteca en l'ús de les tecnologies 

disponibles a l'espai de Taller-Lab com són la impressora 3D, les consoles o els 

. La formació es va estructurar en dues sessio

combinar aspectes teòrics i pràctics, això com de la mateixa forma que en el cas de 

la formació anterior, es facilitaren materials i lectures (annex 10), per ampliar i fer 

més accessible el procés formatiu. A continuació es destaca l'estructur

sessions. 

: Introducció teòrica i distinció entre RA i RV, es donaran a 

conèixer les possibilitats generals d'aquestes dues tecnologies i s'explicarà el 

. La fase final d'aquesta sessió serà l'experimentació amb els 

visualitzaves amb cardboards i les ulleres de PlayStation.

S'empraran les aplicacions disponibles (gratuïtes) del 

en els seus diferents àmbits (vídeos, experiències i 

cloenda d'aquesta sessió tindrà una breu sessió reflexiva i conclusiva per 

orientar tot l'après i vist cap al camp que interessa als tècnics, així com 

d'imaginari de possibilitats. L'objectiu d'aquesta segona part es

i ha avui dia disponibles per al sistema PS4VR, i intentar raonar 
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A partir de les necessitats concretes identificades en les reunions que s'hi ha 

mantes amb la direcció i l'equip tècnic de la biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, es 

a primera sessió de capacitació i formació, orientada a abordar la gestió 

els fonaments pedagògics per 

desenvolupar diferents metodologies de gestió del temps i els recursos.  

de caràcter pràctic, 

amb l'objectiu de capacitar les i els tècnics de la biblioteca en l'ús de les tecnologies 

com són la impressora 3D, les consoles o els 

. La formació es va estructurar en dues sessions que varen 

combinar aspectes teòrics i pràctics, això com de la mateixa forma que en el cas de 

, per ampliar i fer 

més accessible el procés formatiu. A continuació es destaca l'estructura i els 

i RV, es donaran a 

conèixer les possibilitats generals d'aquestes dues tecnologies i s'explicarà el 

d'aquesta sessió serà l'experimentació amb els 

i les ulleres de PlayStation.    

S'empraran les aplicacions disponibles (gratuïtes) del 

en els seus diferents àmbits (vídeos, experiències i jocs). La 

cloenda d'aquesta sessió tindrà una breu sessió reflexiva i conclusiva per 

orientar tot l'après i vist cap al camp que interessa als tècnics, així com 

es entendre quines 

, i intentar raonar 



quines interessen més per al caire de projectes que es duen a terme a la 

biblioteca.    

    

Primera sessió:    Introducció a la realitat virtual i augmentada, i presa de contacte 

amb el sistema PS4 Pro, els seus perifèrics i els vídeos en

• Introducció a la realitat augmentada (

realitat virtual (RV). 

• Exemples de projectes en RV i

• Sistema PS4 pro i perifèrics (

• Presa de contacte amb les ulleres 

 

 

Segona sessió: Experimentació amb les

• Experimentació amb les aplicacions de

• Conclusions i possibilitats d'aquestes tecnologies d'acord amb l'après.

 

    

Joc de taulaJoc de taulaJoc de taulaJoc de taula    QuizQuizQuizQuiz    de Sant de Sant de Sant de Sant 

 

Una altra de les activitats que es va desenvolupar dintre de l'espai Taller

biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, va ser el taller de creació d'un joc de taula de 

Sant Andreu. En el mateix participaren persones d'edats diverses entre el

68 anys, donat que es va optar per oferir una programació oberta a tota mena de 

públic. 

 

En aquest sentit es portaren a terme un total de 6 sessions per a la creació del joc, 

quatre d'elles dedicades al disseny i creació del joc pròpiament dit i

al disseny dels taulers, targetes i peces emprant la impressora 3D de la qual disposa 

la biblioteca. 
 

Tal com s'ha comentat a la 

d'entre els 15 i els 70 anys, residents al barri de Sant

per la difusió i la cura del patrimoni històric i cultural del territori. Durant aquesta, 

es varen determinar aspectes fonamentals del joc de taula com el nom, el tipus de 

públic al qual anava orientat (en aquest cas, veïnes i 

coneixement previ d'aquest, també per estudiants de l'institut i usuaris de la 

biblioteca), així com quines serien les matèries que es tractaria. S'escullen sis nuclis 

temàtics. 

 

 

quines interessen més per al caire de projectes que es duen a terme a la 

Introducció a la realitat virtual i augmentada, i presa de contacte 

ro, els seus perifèrics i els vídeos en 360º. 

Introducció a la realitat augmentada (RA), a la realitat mixta (RM), i a la 

realitat virtual (RV).  

Exemples de projectes en RV i RA. 

pro i perifèrics (Move i VR). 

Presa de contacte amb les ulleres de PS4 en el món VR. 

Experimentació amb les VR en les diferents tipologies d'aplicacions.

Experimentació amb les aplicacions de PS4 VR. 

Conclusions i possibilitats d'aquestes tecnologies d'acord amb l'après.

de Sant de Sant de Sant de Sant Andreu.Andreu.Andreu.Andreu.    

Una altra de les activitats que es va desenvolupar dintre de l'espai Taller

Can Fabra, va ser el taller de creació d'un joc de taula de 

Sant Andreu. En el mateix participaren persones d'edats diverses entre el

68 anys, donat que es va optar per oferir una programació oberta a tota mena de 

En aquest sentit es portaren a terme un total de 6 sessions per a la creació del joc, 

quatre d'elles dedicades al disseny i creació del joc pròpiament dit i

al disseny dels taulers, targetes i peces emprant la impressora 3D de la qual disposa 

Tal com s'ha comentat a la primera sessióprimera sessióprimera sessióprimera sessió assistí un grup de persones prou variat 

d'entre els 15 i els 70 anys, residents al barri de Sant Andreu i amb l'interès comú 

per la difusió i la cura del patrimoni històric i cultural del territori. Durant aquesta, 

es varen determinar aspectes fonamentals del joc de taula com el nom, el tipus de 

públic al qual anava orientat (en aquest cas, veïnes i veïns del barri, amb un 

coneixement previ d'aquest, també per estudiants de l'institut i usuaris de la 

biblioteca), així com quines serien les matèries que es tractaria. S'escullen sis nuclis 
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quines interessen més per al caire de projectes que es duen a terme a la 

Introducció a la realitat virtual i augmentada, i presa de contacte 

), a la realitat mixta (RM), i a la 

en les diferents tipologies d'aplicacions. 

Conclusions i possibilitats d'aquestes tecnologies d'acord amb l'après. 

Una altra de les activitats que es va desenvolupar dintre de l'espai Taller-Lab a la 

Can Fabra, va ser el taller de creació d'un joc de taula de 

Sant Andreu. En el mateix participaren persones d'edats diverses entre els 14 i els 

68 anys, donat que es va optar per oferir una programació oberta a tota mena de 

En aquest sentit es portaren a terme un total de 6 sessions per a la creació del joc, 

quatre d'elles dedicades al disseny i creació del joc pròpiament dit i dues dedicades 

al disseny dels taulers, targetes i peces emprant la impressora 3D de la qual disposa 

assistí un grup de persones prou variat 

Andreu i amb l'interès comú 

per la difusió i la cura del patrimoni històric i cultural del territori. Durant aquesta, 

es varen determinar aspectes fonamentals del joc de taula com el nom, el tipus de 

veïns del barri, amb un 

coneixement previ d'aquest, també per estudiants de l'institut i usuaris de la 

biblioteca), així com quines serien les matèries que es tractaria. S'escullen sis nuclis 



• Geografia 

• Història 

• Punts d'interès 

• Personatges 

• Tradició i Cultura 

• Entitats i Esports 

    

Durant la segonasegonasegonasegona, terceraterceraterceratercera 

d'una reflexió sobre els conceptes característics del barri, investiguen i treballen per 

desglossar-los en preguntes. Es generen 

al Drive i automatitzats, de forma que un cop estigueren totes les preguntes 

formulades amb les seves corresponents respostes i respostes falses, es generaren 

automàticament les targetes sense necessitat d'implementar

    

A la quintala quintala quintala quinta i sexta sessiósexta sessiósexta sessiósexta sessió, les i els participants es divideixen en diferents grups amb 

l'objectiu de realitzar les diverses tasques de disseny per materialitzar el joc de 

taula. Mentre un dels grups s'encarrega de dissenyar les targetes, 

el tauler i un tercer grup amb interès per l'ús de les noves tecnologies es dedica al 

disseny i la impressió de les peces emprant la impressora 3D. Cal destacar que 

encara que inicialment estava plantejat que les dues últimes sessions es 

exclusivament al disseny 3D, aquesta planificació va variar per una banda en funció 

de les tasques pendents i per altra, pels interessos de les i els participants, sent sols 

una petita part dels mateixos els que volien dependre a emprar la impres

 

Sobre la participació en el taller, cal destacar que aquesta es va fer sota inscripció i 

que va mantenir certa estabilitat al llarg de les diferents sessions, presentant noves 

incorporacions al final d'aquestes. A continuació s'inclou una gràfica

recollides al diari de sessions (annex 11

    

 

 i quarta sessióquarta sessióquarta sessióquarta sessió, les i els participants a partir d'un debat i 

d'una reflexió sobre els conceptes característics del barri, investiguen i treballen per 

los en preguntes. Es generen una sèrie de documents compartits 

i automatitzats, de forma que un cop estigueren totes les preguntes 

formulades amb les seves corresponents respostes i respostes falses, es generaren 

automàticament les targetes sense necessitat d'implementar-les una a una.

, les i els participants es divideixen en diferents grups amb 

l'objectiu de realitzar les diverses tasques de disseny per materialitzar el joc de 

taula. Mentre un dels grups s'encarrega de dissenyar les targetes, altres ho fan amb 

el tauler i un tercer grup amb interès per l'ús de les noves tecnologies es dedica al 

disseny i la impressió de les peces emprant la impressora 3D. Cal destacar que 

encara que inicialment estava plantejat que les dues últimes sessions es 

exclusivament al disseny 3D, aquesta planificació va variar per una banda en funció 

de les tasques pendents i per altra, pels interessos de les i els participants, sent sols 

una petita part dels mateixos els que volien dependre a emprar la impres

Sobre la participació en el taller, cal destacar que aquesta es va fer sota inscripció i 

que va mantenir certa estabilitat al llarg de les diferents sessions, presentant noves 

incorporacions al final d'aquestes. A continuació s'inclou una gràfica

s al diari de sessions (annex 11) pel dinamitzador del taller.
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, les i els participants a partir d'un debat i 

d'una reflexió sobre els conceptes característics del barri, investiguen i treballen per 

una sèrie de documents compartits 

i automatitzats, de forma que un cop estigueren totes les preguntes 

formulades amb les seves corresponents respostes i respostes falses, es generaren 

una a una.    

, les i els participants es divideixen en diferents grups amb 

l'objectiu de realitzar les diverses tasques de disseny per materialitzar el joc de 

altres ho fan amb 

el tauler i un tercer grup amb interès per l'ús de les noves tecnologies es dedica al 

disseny i la impressió de les peces emprant la impressora 3D. Cal destacar que 

encara que inicialment estava plantejat que les dues últimes sessions es dedicaren 

exclusivament al disseny 3D, aquesta planificació va variar per una banda en funció 

de les tasques pendents i per altra, pels interessos de les i els participants, sent sols 

una petita part dels mateixos els que volien dependre a emprar la impressora 3D. 

Sobre la participació en el taller, cal destacar que aquesta es va fer sota inscripció i 

que va mantenir certa estabilitat al llarg de les diferents sessions, presentant noves 

incorporacions al final d'aquestes. A continuació s'inclou una gràfica amb les dades 

) pel dinamitzador del taller. 



        Gràfica 7Gràfica 7Gràfica 7Gràfica 725252525        

    

A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

participació en el taller. 

• Destacar la participació de dones que és 

es porten a terme. En aquest sentit cal nomenar que el taller ha complit amb 

l'objectiu de promoure la participació de dones en el projecte, així com en 

activitats de caràcter tecnològic.

• Respecte a l'assistència al tal

15, pel que una mitja de 7,3 participants per sessió es pot interpretar com que 

el mateix ha rebut una bona acollida en la comunitat a la qual anava dirigit.

• Finalment s'evidencia una assistència estable a les

del 27 de maig la que presenta una baixada respecte a les anteriors i 

posteriors, segons es recull al diari de sessions (annex ...) aquesta 

possiblement va ser deguda a la vaga de biblioteques que hi havia convocada 

per aquest dia.    

 

 

 
                                               
25 Dades recollides pel dinamitzador del taller i incloses al document de seguiment annex...

 

A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

Destacar la participació de dones que és majoritària a totes les sessions que 

es porten a terme. En aquest sentit cal nomenar que el taller ha complit amb 

l'objectiu de promoure la participació de dones en el projecte, així com en 

activitats de caràcter tecnològic.    

Respecte a l'assistència al taller, el nombre màxim de places oferides era de 

15, pel que una mitja de 7,3 participants per sessió es pot interpretar com que 

el mateix ha rebut una bona acollida en la comunitat a la qual anava dirigit.

Finalment s'evidencia una assistència estable a les sessions, sent la jornada 

del 27 de maig la que presenta una baixada respecte a les anteriors i 

posteriors, segons es recull al diari de sessions (annex ...) aquesta 

possiblement va ser deguda a la vaga de biblioteques que hi havia convocada 

        
Dades recollides pel dinamitzador del taller i incloses al document de seguiment annex...
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A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

majoritària a totes les sessions que 

es porten a terme. En aquest sentit cal nomenar que el taller ha complit amb 

l'objectiu de promoure la participació de dones en el projecte, així com en 

ler, el nombre màxim de places oferides era de 

15, pel que una mitja de 7,3 participants per sessió es pot interpretar com que 

el mateix ha rebut una bona acollida en la comunitat a la qual anava dirigit.    

sessions, sent la jornada 

del 27 de maig la que presenta una baixada respecte a les anteriors i 

posteriors, segons es recull al diari de sessions (annex ...) aquesta 

possiblement va ser deguda a la vaga de biblioteques que hi havia convocada 

Dades recollides pel dinamitzador del taller i incloses al document de seguiment annex... 



Els projectes de les sessions de TallerEls projectes de les sessions de TallerEls projectes de les sessions de TallerEls projectes de les sessions de Taller

 

 

Durant les sessions desenvolupades a l'espai de Taller

Ignasi Iglésias - Can Fabra, s'han desenvolupat nombrosos projectes proposats 

per les i els participants. Cal destacar que a 

també als mateixos interessos, necessitats i inquietuds de les persones 

assistents, alguns d'ells no han arribat a desenvolupar

sentit és significatiu assenyalar que encara que els projectes no s'ha

portar-los endavant i el procés d'investigació i experimentació lligat a cadascun 

d'ells, ha sigut el veritablement rellevant per al projecte, així com ha contribuït a 

proporcionar una alfabetització digital crítica i inclusiva als assistents.

 

Com s'ha comentat la part de projectes ha variat en funció dels interessos de les 

i els participants. En aquest sentit s'ha portat a terme una fase d'aprenentatge, 

recerca i experimentació de l'eina

 

Es realitzaren diverses sessions orienta

que alguns dels assistents ja comptaven amb coneixements previs d'utilització 

del software Scratch que utilitza el mateix sistema de blocs que

va influir notablement a generar entusiasme en els pa

projectessin aplicacions més complexes de les quals realment podrien abastar. 

Aquest fet va ser assenyalat pel dinamitzador com una possible causa de 

problemes i frustracions futures.

 

Cal destacar que malgrat les jornades de treball i desenvolupament, finalment 

no es va aconseguir finalitzar els projectes iniciats amb aquest 

 

Un altre dels projectes desenvolupats i que finalment va poder ser presentat a 

Festival de Videojoc Km

videojoc Minecraft. Cal assenyalar que es tracta d'un joc tipus

un món obert que pot ser transformat en tots els sentits per les i els 

jugadors. MinecraftMinecraftMinecraftMinecraft ofereix nombroses

l'aprenentatge i l'experimentació, sent uns dels videojocs millor valorats 

pel públic jove, docents, investigadors i

 

En aquest sentit la proposta va ser crear uns videojocs

videojoc, aquest incloïa

usuaris devien enfrontar

 

Els projectes de les sessions de TallerEls projectes de les sessions de TallerEls projectes de les sessions de TallerEls projectes de les sessions de Taller----LabLabLabLab....    

Durant les sessions desenvolupades a l'espai de Taller-Lab

Can Fabra, s'han desenvolupat nombrosos projectes proposats 

per les i els participants. Cal destacar que a causa de les limitacions de temps i 

també als mateixos interessos, necessitats i inquietuds de les persones 

assistents, alguns d'ells no han arribat a desenvolupar-se al 100%. En aquest 

sentit és significatiu assenyalar que encara que els projectes no s'ha

los endavant i el procés d'investigació i experimentació lligat a cadascun 

d'ells, ha sigut el veritablement rellevant per al projecte, així com ha contribuït a 

proporcionar una alfabetització digital crítica i inclusiva als assistents.

Com s'ha comentat la part de projectes ha variat en funció dels interessos de les 

i els participants. En aquest sentit s'ha portat a terme una fase d'aprenentatge, 

recerca i experimentació de l'eina AppInventorAppInventorAppInventorAppInventor.  

Es realitzaren diverses sessions orientades al disseny d'aplicacions. Cal destacar 

que alguns dels assistents ja comptaven amb coneixements previs d'utilització 

que utilitza el mateix sistema de blocs que

va influir notablement a generar entusiasme en els participants i que es 

projectessin aplicacions més complexes de les quals realment podrien abastar. 

Aquest fet va ser assenyalat pel dinamitzador com una possible causa de 

problemes i frustracions futures. 

Cal destacar que malgrat les jornades de treball i desenvolupament, finalment 

no es va aconseguir finalitzar els projectes iniciats amb aquest software

Un altre dels projectes desenvolupats i que finalment va poder ser presentat a 

Km 0, varen ser els jocs dissenyats emprant el 

. Cal assenyalar que es tracta d'un joc tipus sandbox
obert que pot ser transformat en tots els sentits per les i els 

ofereix nombroses possibilitats per a 

l'aprenentatge i l'experimentació, sent uns dels videojocs millor valorats 

jove, docents, investigadors i famílies. 

En aquest sentit la proposta va ser crear uns videojocs dungeon 

incloïa nivells, recorreguts i proves a les quals

enfrontar-se per arribar al final de la partida. Cal destacar que es 
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Lab a la biblioteca 

Can Fabra, s'han desenvolupat nombrosos projectes proposats 

causa de les limitacions de temps i 

també als mateixos interessos, necessitats i inquietuds de les persones 

se al 100%. En aquest 

sentit és significatiu assenyalar que encara que els projectes no s'han completat, 

los endavant i el procés d'investigació i experimentació lligat a cadascun 

d'ells, ha sigut el veritablement rellevant per al projecte, així com ha contribuït a 

proporcionar una alfabetització digital crítica i inclusiva als assistents. 

Com s'ha comentat la part de projectes ha variat en funció dels interessos de les 

i els participants. En aquest sentit s'ha portat a terme una fase d'aprenentatge, 

des al disseny d'aplicacions. Cal destacar 

que alguns dels assistents ja comptaven amb coneixements previs d'utilització 

que utilitza el mateix sistema de blocs que AppInventor, açò 

rticipants i que es 

projectessin aplicacions més complexes de les quals realment podrien abastar. 

Aquest fet va ser assenyalat pel dinamitzador com una possible causa de 

Cal destacar que malgrat les jornades de treball i desenvolupament, finalment 

software. 

Un altre dels projectes desenvolupats i que finalment va poder ser presentat a 

0, varen ser els jocs dissenyats emprant el 

sandbox, presenta 
obert que pot ser transformat en tots els sentits per les i els 

per a la creació, 

l'aprenentatge i l'experimentació, sent uns dels videojocs millor valorats 

 dintre del mateix 

a les quals les i els 

se per arribar al final de la partida. Cal destacar que es 



dedicaren nombroses sessions a la realització dels jocs, alhora que els 

participants s'emportaren a casa les seves respectives pr

continuar treballant en les mateixes fora de l'espai de Taller

Per realitzar els videojocs

caràcter teòric i pràctic, en les que s'han abordat conceptes com disseny de 

nivells, jugabilitat o rit

seves pròpies creacions.

 

Pel que respecta a la participació en les sessions de Taller

mostra una gràfica amb les dades del seguiment realitzat

 

Gràfica Gràfica Gràfica Gràfica 999926262626    

    

Com a conclusions d'aquest punt 

tecnològics a la biblioteca Ignasi

    

• En el cas de la biblioteca Ignasi

Taller-Lab es realitzà sota inscripció, en aquest sen

per l'activitat en funció de les possibilitats tant de l'espai com de l'equip que 
                                               
26 Dades recollides pel dinamitzador de l'espai Taller

 

dedicaren nombroses sessions a la realització dels jocs, alhora que els 

participants s'emportaren a casa les seves respectives propostes per poder 

continuar treballant en les mateixes fora de l'espai de Taller

Per realitzar els videojocs han comptat amb sessions formatives de 

i pràctic, en les que s'han abordat conceptes com disseny de 

nivells, jugabilitat o ritme de joc, que han fet servir en les 

creacions. 

Pel que respecta a la participació en les sessions de Taller-Lab

mostra una gràfica amb les dades del seguiment realitzat. 

Com a conclusions d'aquest punt dedicat al desenvolupament de projectes 

tecnològics a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, podem extreure les següents:

En el cas de la biblioteca Ignasi Iglésias- Can Fabra, l'accés a l'espai de 

es realitzà sota inscripció, en aquest sentit les places disponibles 

per l'activitat en funció de les possibilitats tant de l'espai com de l'equip que 
        

dinamitzador de l'espai Taller-Lab. 
80 

dedicaren nombroses sessions a la realització dels jocs, alhora que els 

opostes per poder 

continuar treballant en les mateixes fora de l'espai de Taller-Lab. 

comptat amb sessions formatives de 

i pràctic, en les que s'han abordat conceptes com disseny de 

me de joc, que han fet servir en les 

Lab, a continuació es 

    

dedicat al desenvolupament de projectes 

Can Fabra, podem extreure les següents: 

Can Fabra, l'accés a l'espai de 

tit les places disponibles 

per l'activitat en funció de les possibilitats tant de l'espai com de l'equip que 



es feia càrrec de la dinamització del mateix eren 15. Cal destacar a més, que 

durant el període previ es va portar a terme una campanya de comunica

des de la mateixa biblioteca adreçada a la comunitat de joves. Cal destacar 

però que tot i els esforços per donar a

atreure a un públic jove com s'evidencia a la gràfica i per altra, el temps de 

desenvolupament de l'espai Taller

comunitat.    

• A pesar que la biblioteca compta amb una comunitat de dones joves que 

desenvolupen projectes tecnològics, no s'ha aconseguit vincular aquesta 

comunitat al projecte per diverses raons ent

joves, que realitzen altres activitats extraescolars i participen també d'altres 

programes a la biblioteca.

• Pel que respecta al nombre de projectes desenvolupats dintre de les sessions 

en relació a les persones participant

que es pot parlar d'èxit, donat que els joves s'han implicat de forma positiva 

en la creació a l'espai de Taller

• Finalment i en aquest sentit, en cas de continuar desenvolupant l'espai de 

Taller-Lab durant el cu

participació, com d'aconseguir atreure la comunitat de dones joves usuàries 

de la biblioteca al projecte.

 

El taller de creació de vídeos.El taller de creació de vídeos.El taller de creació de vídeos.El taller de creació de vídeos.

 

Per finalitzar aquest punt relatiu a les sessions de Taller

Ignasi Iglésias - Can Fabra, queda pendent fer referència al taller de creació de 

vídeos que es va portar a terme durant tres sessions als mesos de maig i juny.

 

De la mateixa forma que als tallers anteriors, aquest es va fer sota inscripció 

tancada, sent el màxim de places oferides 15, en funció de l'espai, l'equipament 

tècnic disponible i la persona encarregada de dinamitzar

detallen les activitats portades a terme dintre de cadascuna de les sessions 

establertes al programa. 

 

La primera sessióprimera sessióprimera sessióprimera sessió va estar adreçada en primer lloc a presentar l'activitat, els 

objectius del taller així com la metodologia de treball que s'anava a seguir durant tot 

el procés. Un cop finalitzada aquesta primera part es va passar a abordar d'una 

forma teòric-pràctica la creació d'un guió per a un vídeo d'una durada aproximada 

d'un minut. En aquest sentit es treballaren diverses tècniques per crear una 

estructura i dissenyar el storyboard

 

es feia càrrec de la dinamització del mateix eren 15. Cal destacar a més, que 

durant el període previ es va portar a terme una campanya de comunica

des de la mateixa biblioteca adreçada a la comunitat de joves. Cal destacar 

però que tot i els esforços per donar a conèixer l'activitat, no s'ha aconseguit 

jove com s'evidencia a la gràfica i per altra, el temps de 

de l'espai Taller-Lab no ha sigut el suficient per generar 

A pesar que la biblioteca compta amb una comunitat de dones joves que 

desenvolupen projectes tecnològics, no s'ha aconseguit vincular aquesta 

comunitat al projecte per diverses raons entre elles la manca de temps de les 

joves, que realitzen altres activitats extraescolars i participen també d'altres 

programes a la biblioteca.    

Pel que respecta al nombre de projectes desenvolupats dintre de les sessions 

en relació a les persones participants, cal destacar que en aquest sentit sí 

que es pot parlar d'èxit, donat que els joves s'han implicat de forma positiva 

en la creació a l'espai de Taller-Lab.    

Finalment i en aquest sentit, en cas de continuar desenvolupant l'espai de 

durant el curs 2019-2020 cal insistir tant en el foment de la 

participació, com d'aconseguir atreure la comunitat de dones joves usuàries 

de la biblioteca al projecte.    

El taller de creació de vídeos.El taller de creació de vídeos.El taller de creació de vídeos.El taller de creació de vídeos.    

Per finalitzar aquest punt relatiu a les sessions de Taller-Lab

Can Fabra, queda pendent fer referència al taller de creació de 

vídeos que es va portar a terme durant tres sessions als mesos de maig i juny.

De la mateixa forma que als tallers anteriors, aquest es va fer sota inscripció 

tancada, sent el màxim de places oferides 15, en funció de l'espai, l'equipament 

tècnic disponible i la persona encarregada de dinamitzar-lo. A continuació es 

detallen les activitats portades a terme dintre de cadascuna de les sessions 

va estar adreçada en primer lloc a presentar l'activitat, els 

objectius del taller així com la metodologia de treball que s'anava a seguir durant tot 

el procés. Un cop finalitzada aquesta primera part es va passar a abordar d'una 

pràctica la creació d'un guió per a un vídeo d'una durada aproximada 

d'un minut. En aquest sentit es treballaren diverses tècniques per crear una 

storyboard d'aquest. Un cop mostrades aquestes tècniques 

81 

es feia càrrec de la dinamització del mateix eren 15. Cal destacar a més, que 

durant el període previ es va portar a terme una campanya de comunicació 

des de la mateixa biblioteca adreçada a la comunitat de joves. Cal destacar 

l'activitat, no s'ha aconseguit 

jove com s'evidencia a la gràfica i per altra, el temps de 

no ha sigut el suficient per generar 

A pesar que la biblioteca compta amb una comunitat de dones joves que 

desenvolupen projectes tecnològics, no s'ha aconseguit vincular aquesta 

re elles la manca de temps de les 

joves, que realitzen altres activitats extraescolars i participen també d'altres 

Pel que respecta al nombre de projectes desenvolupats dintre de les sessions 

s, cal destacar que en aquest sentit sí 

que es pot parlar d'èxit, donat que els joves s'han implicat de forma positiva 

Finalment i en aquest sentit, en cas de continuar desenvolupant l'espai de 

2020 cal insistir tant en el foment de la 

participació, com d'aconseguir atreure la comunitat de dones joves usuàries 

Lab a la biblioteca 

Can Fabra, queda pendent fer referència al taller de creació de 

vídeos que es va portar a terme durant tres sessions als mesos de maig i juny. 

De la mateixa forma que als tallers anteriors, aquest es va fer sota inscripció 

tancada, sent el màxim de places oferides 15, en funció de l'espai, l'equipament 

A continuació es 

detallen les activitats portades a terme dintre de cadascuna de les sessions 

va estar adreçada en primer lloc a presentar l'activitat, els 

objectius del taller així com la metodologia de treball que s'anava a seguir durant tot 

el procés. Un cop finalitzada aquesta primera part es va passar a abordar d'una 

pràctica la creació d'un guió per a un vídeo d'una durada aproximada 

d'un minut. En aquest sentit es treballaren diverses tècniques per crear una 

d'aquest. Un cop mostrades aquestes tècniques 



es va fer pensar als diferents grups amb quins tipus d'imatges volien treballar així 

com amb quin tipus de música.

 

La sessió va finalitzar amb una introducció al 

anaven a emprar per a l'edició dels vídeos, el programa

assistents deprengueren a utilitzar d'una forma pràctica, emprant la 

metodologia Learning by Doing
 

La segona sessiósegona sessiósegona sessiósegona sessió va estar adreçada exclusivament a treballar a seleccionar les 

imatges per als vídeos i fer els muntatges mitjançant la ferramenta

banda de poder tornar sobre els conceptes i aspectes treballats a la sessió anterior, 

durant aquesta varen dependre a generar una línia dels temps, retallar imatges, fer 

transicions, posar efectes als vídeos i adjuntar botons per canviar opcions

visualització. 

 

La tercera i última sessióLa tercera i última sessióLa tercera i última sessióLa tercera i última sessió

diferents grups varen acabar les tasques pendents de la sessió anterior adreçada al 

treball sobre les imatges i per altra, es tractaren tots els temes relatius al so i la 

música. 

 

Per a l'edició dels àudios es varen emprar tant una gravadora en aquells grups que 

ho sol·licitaren, com biblioteques de sons lliures de drets d'autor. Les i els 

participants deprengueren a més d'una forma lúdica i pràctica conceptes propis de 

l'edició de só com Fade in/ Fade

transicions audiovisuals. La sessió va finalitzar amb la visualització dels diferents 

projectes per part de les i els participants.

 

Pel que respecta a la participació en les sessions de Talle

continuació es mostra una gràfica amb les dades del seguiment realitzat

 

als diferents grups amb quins tipus d'imatges volien treballar així 

com amb quin tipus de música. 

La sessió va finalitzar amb una introducció al software que les i els participants 
anaven a emprar per a l'edició dels vídeos, el programa Openshot

assistents deprengueren a utilitzar d'una forma pràctica, emprant la 

Doing. 

va estar adreçada exclusivament a treballar a seleccionar les 

imatges per als vídeos i fer els muntatges mitjançant la ferramenta

banda de poder tornar sobre els conceptes i aspectes treballats a la sessió anterior, 

durant aquesta varen dependre a generar una línia dels temps, retallar imatges, fer 

transicions, posar efectes als vídeos i adjuntar botons per canviar opcions

La tercera i última sessióLa tercera i última sessióLa tercera i última sessióLa tercera i última sessió va estar dividida en dues parts, per una banda els 

diferents grups varen acabar les tasques pendents de la sessió anterior adreçada al 

treball sobre les imatges i per altra, es tractaren tots els temes relatius al so i la 

os es varen emprar tant una gravadora en aquells grups que 

ho sol·licitaren, com biblioteques de sons lliures de drets d'autor. Les i els 

participants deprengueren a més d'una forma lúdica i pràctica conceptes propis de 

/ Fade out, així com aquesta tècnica per portar a terme les 

transicions audiovisuals. La sessió va finalitzar amb la visualització dels diferents 

projectes per part de les i els participants. 

Pel que respecta a la participació en les sessions de Taller de Creació d

continuació es mostra una gràfica amb les dades del seguiment realitzat
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als diferents grups amb quins tipus d'imatges volien treballar així 

que les i els participants 

Openshot, que les i els 

assistents deprengueren a utilitzar d'una forma pràctica, emprant la 

va estar adreçada exclusivament a treballar a seleccionar les 

imatges per als vídeos i fer els muntatges mitjançant la ferramenta Openshot. A 

banda de poder tornar sobre els conceptes i aspectes treballats a la sessió anterior, 

durant aquesta varen dependre a generar una línia dels temps, retallar imatges, fer 

transicions, posar efectes als vídeos i adjuntar botons per canviar opcions de 

va estar dividida en dues parts, per una banda els 

diferents grups varen acabar les tasques pendents de la sessió anterior adreçada al 

treball sobre les imatges i per altra, es tractaren tots els temes relatius al so i la 

os es varen emprar tant una gravadora en aquells grups que 

ho sol·licitaren, com biblioteques de sons lliures de drets d'autor. Les i els 

participants deprengueren a més d'una forma lúdica i pràctica conceptes propis de 

, així com aquesta tècnica per portar a terme les 

transicions audiovisuals. La sessió va finalitzar amb la visualització dels diferents 

r de Creació de Vídeo, a 

continuació es mostra una gràfica amb les dades del seguiment realitzat.    



Gràfica Gràfica Gràfica Gràfica 1010101027272727    

    

A partir de les dades de participació es poden extreure les següents valoracions:

 

• Tal com s'ha comentat a l'inici el nombre de places oferides per aquest 

va ser de 15. Inicialment es comptava amb 9 persones inscrites a les tres 

sessions, però finalment assistiren cinc. En aquest sentit es pot afirmar que 

l'acollida per part de la comunitat i l'interès en aquest tipus de taller no va 

ser tot l'esperat inicialment.

 

• Pel que respecta a la participació de dones, cal destacar que aquesta encara 

que no va ser l'esperada en funció del nombre de persones inscrites 

inicialment al taller, sí que es va mantenir en un pla d'igualtat respecte a la 

d'homes participants, pel que es pot afirmar que s'ha complit relativament 

amb l'objectiu de promoure la participació de dones en projectes de caràcter 

tecnològic. 

 

• Pel que fa al nombre de projectes desenvolupats per les i els participants, cal 

destacar que s'han finalitz
                                               
27 Dades recollides per la dinamitzador

 

A partir de les dades de participació es poden extreure les següents valoracions:

Tal com s'ha comentat a l'inici el nombre de places oferides per aquest 

va ser de 15. Inicialment es comptava amb 9 persones inscrites a les tres 

sessions, però finalment assistiren cinc. En aquest sentit es pot afirmar que 

l'acollida per part de la comunitat i l'interès en aquest tipus de taller no va 

inicialment. 

Pel que respecta a la participació de dones, cal destacar que aquesta encara 

que no va ser l'esperada en funció del nombre de persones inscrites 

inicialment al taller, sí que es va mantenir en un pla d'igualtat respecte a la 

ants, pel que es pot afirmar que s'ha complit relativament 

amb l'objectiu de promoure la participació de dones en projectes de caràcter 

Pel que fa al nombre de projectes desenvolupats per les i els participants, cal 

destacar que s'han finalitzat amb èxit cinc projectes, que han passat a formar 
        

dinamitzadora del Taller de Creació de Vídeo (document annex 12
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A partir de les dades de participació es poden extreure les següents valoracions: 

Tal com s'ha comentat a l'inici el nombre de places oferides per aquest taller 

va ser de 15. Inicialment es comptava amb 9 persones inscrites a les tres 

sessions, però finalment assistiren cinc. En aquest sentit es pot afirmar que 

l'acollida per part de la comunitat i l'interès en aquest tipus de taller no va 

Pel que respecta a la participació de dones, cal destacar que aquesta encara 

que no va ser l'esperada en funció del nombre de persones inscrites 

inicialment al taller, sí que es va mantenir en un pla d'igualtat respecte a la 

ants, pel que es pot afirmar que s'ha complit relativament 

amb l'objectiu de promoure la participació de dones en projectes de caràcter 

Pel que fa al nombre de projectes desenvolupats per les i els participants, cal 

at amb èxit cinc projectes, que han passat a formar 

document annex 12). 



part del catàleg de la biblioteca i podran ser emprats per la mateixa en 

campanyes de comunicació i difusió de les diferents activitats que s'ofereixen 

per un públic jove.    

    

4.34.34.34.3     El programa de festivals i El programa de festivals i El programa de festivals i El programa de festivals i 

    

Pel que respecta a l'apartat de festes i festivals, s'ha resolt fer

per a les dues biblioteques participants en el projecte Zona

programa de festivals, així com les sessions de

realitzat de forma conjunta i per tant no té sentit abordar

seria repetir informació i no permetria establir una comparativa.

 

Cal destacar que els objectius d'aquest tipus d'esdeveniments, han sigut per una 

banda obrir el projecte al territori, donar a conèixer a la comunitat els tipus de 

programes que es desenvolupen a la biblioteca, situar la biblioteca com un agent 

cultural rellevant dintre del territori i potenciar la seva transformació digital.

 

Amb la finalitat que els tres festivals que es varen portar a terme durant el període 

gener-juny de 2019, respongueren a les necessitats i interessos de la comunitat a la 

qual anaven dirigits, es realitzaren dues sessions de

entre les biblioteques Ignasi

els participants seleccionaren les temàtiques dels tres festivals i també les activitats 

que es portarien a terme en cadascun d'ells.

 

Les sessions de coLes sessions de coLes sessions de coLes sessions de co----disseny de festivalsdisseny de festivalsdisseny de festivalsdisseny de festivals

 

La primera primera primera primera sessiósessiósessiósessió de co-disseny

2018, donant inici d'aquesta forma a la posada en marxa del programa de festes i 

festivals comunitaris. Per portar

aquesta s'anava a desenvolupar, instal·lant un sistema d'àudio i so per garantir que 

les i els participants d'ambdues biblioteques estigueren en comunicació constant. 

Finalment degut a raons de caràcter tècnic de la connexió a Internet, van 

experimentar-se diversos problemes que

realitzés correctament i l'activitat es desenvolupés sense incidències. Malgrat que 

açò cal destacar que es va aconseguir fer tot un recull de temàtiques i activitats, que 

era l'objectiu principal de l'encontre. Respect

va fer especial incidència en el fet que la major part de les participants foren noies, 

de forma que es garantís un espai per aquestes en els festivals, així la proposta 

d'activitats que respongueren als seus gustos

 

part del catàleg de la biblioteca i podran ser emprats per la mateixa en 

campanyes de comunicació i difusió de les diferents activitats que s'ofereixen 

El programa de festivals i El programa de festivals i El programa de festivals i El programa de festivals i festes.festes.festes.festes.    

Pel que respecta a l'apartat de festes i festivals, s'ha resolt fer-lo de forma conjunta 

per a les dues biblioteques participants en el projecte Zona Gaming

programa de festivals, així com les sessions de co-disseny dels mateixos 

realitzat de forma conjunta i per tant no té sentit abordar-los per separat donat que 

seria repetir informació i no permetria establir una comparativa. 

Cal destacar que els objectius d'aquest tipus d'esdeveniments, han sigut per una 

rojecte al territori, donar a conèixer a la comunitat els tipus de 

programes que es desenvolupen a la biblioteca, situar la biblioteca com un agent 

cultural rellevant dintre del territori i potenciar la seva transformació digital.

tres festivals que es varen portar a terme durant el període 

juny de 2019, respongueren a les necessitats i interessos de la comunitat a la 

qual anaven dirigits, es realitzaren dues sessions de co-disseny (annex 13

Ignasi Iglésias- Can Fabra i Zona Nord, amb l'objectiu que les i 

els participants seleccionaren les temàtiques dels tres festivals i també les activitats 

que es portarien a terme en cadascun d'ells.  

disseny de festivalsdisseny de festivalsdisseny de festivalsdisseny de festivals    

disseny conjunta es va realitzar al mes de desembre de 

2018, donant inici d'aquesta forma a la posada en marxa del programa de festes i 

festivals comunitaris. Per portar-la a terme es prepararen prèviament els espais on 

volupar, instal·lant un sistema d'àudio i so per garantir que 

les i els participants d'ambdues biblioteques estigueren en comunicació constant. 

Finalment degut a raons de caràcter tècnic de la connexió a Internet, van 

se diversos problemes que impossibilitaren que la connexió es 

realitzés correctament i l'activitat es desenvolupés sense incidències. Malgrat que 

açò cal destacar que es va aconseguir fer tot un recull de temàtiques i activitats, que 

era l'objectiu principal de l'encontre. Respecte a la participació, cal destacar que es 

va fer especial incidència en el fet que la major part de les participants foren noies, 

de forma que es garantís un espai per aquestes en els festivals, així la proposta 

d'activitats que respongueren als seus gustos i necessitats. 
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part del catàleg de la biblioteca i podran ser emprats per la mateixa en 

campanyes de comunicació i difusió de les diferents activitats que s'ofereixen 

lo de forma conjunta 

Gaming, donat que el 

disseny dels mateixos s'han 

los per separat donat que 

Cal destacar que els objectius d'aquest tipus d'esdeveniments, han sigut per una 

rojecte al territori, donar a conèixer a la comunitat els tipus de 

programes que es desenvolupen a la biblioteca, situar la biblioteca com un agent 

cultural rellevant dintre del territori i potenciar la seva transformació digital. 

tres festivals que es varen portar a terme durant el període 

juny de 2019, respongueren a les necessitats i interessos de la comunitat a la 

disseny (annex 13) conjuntes 

Can Fabra i Zona Nord, amb l'objectiu que les i 

els participants seleccionaren les temàtiques dels tres festivals i també les activitats 

es va realitzar al mes de desembre de 

2018, donant inici d'aquesta forma a la posada en marxa del programa de festes i 

la a terme es prepararen prèviament els espais on 

volupar, instal·lant un sistema d'àudio i so per garantir que 

les i els participants d'ambdues biblioteques estigueren en comunicació constant. 

Finalment degut a raons de caràcter tècnic de la connexió a Internet, van 

impossibilitaren que la connexió es 

realitzés correctament i l'activitat es desenvolupés sense incidències. Malgrat que 

açò cal destacar que es va aconseguir fer tot un recull de temàtiques i activitats, que 

e a la participació, cal destacar que es 

va fer especial incidència en el fet que la major part de les participants foren noies, 

de forma que es garantís un espai per aquestes en els festivals, així la proposta 



 

La sessió es va desenvolupar a partir de la realització de dinàmiques per al

disseny. Una primera adreçada a la caracterització de les i els participants, així com 

de coneguts i conegudes que els podrien interessar a participar en el fe

segona dinàmica anomenada "La teva activitat preferida", estava orientada a 

conèixer que coses els agradaria incloure en el festival i la seva justificació. 

Finalment una tercera anomenada "Proposem temes", anava adreçada a la 

proposició de temàtiques i activitats per als festivals, així com al debat entre les i els 

participants. Un cop estigueren treballades les diferents dinàmiques entre els grups 

de les dues biblioteques, es va procedir a fer una posada en comú, que finalment no 

va poder realitzar-se completament per les raons tècniques comentades.

 

A la segona sessiósegona sessiósegona sessiósegona sessió    realitzada a febrero de 2019

dinàmiques diferenciades i adreçades acabar d'aterrar el disseny de la temàtica, el 

disseny dels espais, les activitats i finalment les dates, cal destacar que aquest últim 

punt quedava pendent de la disponibilitat de les dues bib

 

Per centrar el disseny dels temes es realitza una dinàmica de pluja d'idees entorn 

diferents temàtiques, per a posteriorment agrupar

part de la dinàmica, es demanava que es posessin en grups de 2/3 jo

següent procediment.  

1. Pensar un tema individualment.

2. Compartir el tema amb els altres components del grup.

3. Convèncer a la resta d'integrants del grup de l'interès de la temàtica en 

qüestió. 

4. En cas d'arribar a consens sobre el tema proposat,

enganxar-lo a la taula.

 

A la biblioteca Zona Nord varen sorgir les següents temàtiques 

i subtemàtiques agrupades per famílies:

 

• Rol: Història, Medieval, Cultura Popular, Còmic, Anime, Retro, Futurisme, 

Terror, Misteri. 

• Arts: Dansa, Música,

• Altres temes: Reciclatge, 2a Mà, Rebosteria, Matemàtiques, Esports.

 

Les temàtiques i subtemàtiques

Ignasi Iglésias - Can Fabra, varen ser:

 

 

La sessió es va desenvolupar a partir de la realització de dinàmiques per al

disseny. Una primera adreçada a la caracterització de les i els participants, així com 

de coneguts i conegudes que els podrien interessar a participar en el fe

segona dinàmica anomenada "La teva activitat preferida", estava orientada a 

conèixer que coses els agradaria incloure en el festival i la seva justificació. 

Finalment una tercera anomenada "Proposem temes", anava adreçada a la 

tiques i activitats per als festivals, així com al debat entre les i els 

participants. Un cop estigueren treballades les diferents dinàmiques entre els grups 

de les dues biblioteques, es va procedir a fer una posada en comú, que finalment no 

se completament per les raons tècniques comentades.

realitzada a febrero de 2019, es desenvoluparen quatre 

dinàmiques diferenciades i adreçades acabar d'aterrar el disseny de la temàtica, el 

disseny dels espais, les activitats i finalment les dates, cal destacar que aquest últim 

punt quedava pendent de la disponibilitat de les dues biblioteques participants.

Per centrar el disseny dels temes es realitza una dinàmica de pluja d'idees entorn 

diferents temàtiques, per a posteriorment agrupar-les entre elles. En la primera 

part de la dinàmica, es demanava que es posessin en grups de 2/3 jo

Pensar un tema individualment. 

Compartir el tema amb els altres components del grup. 

Convèncer a la resta d'integrants del grup de l'interès de la temàtica en 

En cas d'arribar a consens sobre el tema proposat, anotar-

lo a la taula. 

A la biblioteca Zona Nord varen sorgir les següents temàtiques 

agrupades per famílies: 

Rol: Història, Medieval, Cultura Popular, Còmic, Anime, Retro, Futurisme, 

sa, Música, 

Altres temes: Reciclatge, 2a Mà, Rebosteria, Matemàtiques, Esports.

subtemàtiques proposades per la comunitat de la biblioteca 

Can Fabra, varen ser: 
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La sessió es va desenvolupar a partir de la realització de dinàmiques per al co-

disseny. Una primera adreçada a la caracterització de les i els participants, així com 

de coneguts i conegudes que els podrien interessar a participar en el festival. La 

segona dinàmica anomenada "La teva activitat preferida", estava orientada a 

conèixer que coses els agradaria incloure en el festival i la seva justificació. 

Finalment una tercera anomenada "Proposem temes", anava adreçada a la 

tiques i activitats per als festivals, així com al debat entre les i els 

participants. Un cop estigueren treballades les diferents dinàmiques entre els grups 

de les dues biblioteques, es va procedir a fer una posada en comú, que finalment no 

se completament per les raons tècniques comentades.  

es desenvoluparen quatre 

dinàmiques diferenciades i adreçades acabar d'aterrar el disseny de la temàtica, el 

disseny dels espais, les activitats i finalment les dates, cal destacar que aquest últim 

lioteques participants. 

Per centrar el disseny dels temes es realitza una dinàmica de pluja d'idees entorn 

les entre elles. En la primera 

part de la dinàmica, es demanava que es posessin en grups de 2/3 joves i seguir el 

Convèncer a la resta d'integrants del grup de l'interès de la temàtica en 

-lo en un post-it i 

A la biblioteca Zona Nord varen sorgir les següents temàtiques 

Rol: Història, Medieval, Cultura Popular, Còmic, Anime, Retro, Futurisme, 

Altres temes: Reciclatge, 2a Mà, Rebosteria, Matemàtiques, Esports.    

proposades per la comunitat de la biblioteca 



• Art: Disseny Gràfic, Música, Dibuix.

• Rol: Realitat Virtual,

• Altres Temes: Lego, 

    

Pel que respecta al disseny dels espais, l'objectiu de la dinàmica desenvolupada va 

ser que el grup de joves compartiren quins són els espais que creien necessaris per 

a acollir les propostes sorgides a la primera sessió de

temàtiques identificades i proposades a la primera dinàmica de la segona sessió 

de co-disseny. L'activitat va partir de dues preguntes en abstracte en clau 

d'inspiració, "Com ens imaginem l'espai

Campus Party Connectant amb Can Fabra? Zona de Creació?

 

Es recordà a les i els participants, que els espais s'havien de dissenyar segons les 

seves necessitats, preferències i interessos, sent inclusiu amb 

barri que haurien de poder assistir i ser beneficiaris d'aquests festivals. A 

continuació destaquem les propostes d'espai que es recolliren, cal destacar que 

aquestes variaren en la posada en marxa dels festivals, ajustant

d'ambdues biblioteques. 

 

• Infantil. Espai de joc pensat per a acollir activitats per abans de 12 anys.

• Sènior. Espai de joc pensat perquè gent gran amb dinàmiques i jocs

• Col·laboratius: Espai de joc pensat per a poder jugar 

en multijugador localment

• "En línia": Espai de joc dissenyat per a poder jugar a jocs en xarxa.

• Tallers: Espai per a realitzar activitats pràctiques i de creació.

• Descans o espera: Espai tipus "Chill

i/o escoltar música per a poder esperar al torn de joc de manera entretinguda 

i amenitzada.    

    
Pel que respectà al disseny d'activitats, es va recordar que aquest procés es 

realitzaria de forma paral·lela entre les comunitats d'ambdues biblioteques, 

ajustant-se a les decisions preses en aquestes. En aquest sentit, per tal de fomentar 

que els festivals participatius de videojoc social foren més inclusius, especialment 

des d'una òptica de gènere, es facilità un qüestionari per a recollir contribucions de 

col·lectius que no participaren de forma activa als dos tallers de

 

Pel que respecta a les dates proposades per als festivals, cal destacar que es va 

elaborar una taula resum amb les propostes, que finalment varen ser ajustades en 

funció de la disponibilitat de les 

 

Art: Disseny Gràfic, Música, Dibuix. 

Virtual, Sandbox.  

 Frikisme, Lectura, Pokemon Go.    

Pel que respecta al disseny dels espais, l'objectiu de la dinàmica desenvolupada va 

ser que el grup de joves compartiren quins són els espais que creien necessaris per 

postes sorgides a la primera sessió de co-disseny i aquelles 

temàtiques identificades i proposades a la primera dinàmica de la segona sessió 

disseny. L'activitat va partir de dues preguntes en abstracte en clau 

d'inspiració, "Com ens imaginem l'espai?" i "Zona Comuna? Infantil? Tipus 

Connectant amb Can Fabra? Zona de Creació? Photocall

Es recordà a les i els participants, que els espais s'havien de dissenyar segons les 

seves necessitats, preferències i interessos, sent inclusiu amb altres ciutadans del 

barri que haurien de poder assistir i ser beneficiaris d'aquests festivals. A 

continuació destaquem les propostes d'espai que es recolliren, cal destacar que 

aquestes variaren en la posada en marxa dels festivals, ajustant

Infantil. Espai de joc pensat per a acollir activitats per abans de 12 anys.

Sènior. Espai de joc pensat perquè gent gran amb dinàmiques i jocs

Col·laboratius: Espai de joc pensat per a poder jugar 

localment i/o connectat en xarxa.    

"En línia": Espai de joc dissenyat per a poder jugar a jocs en xarxa.

Tallers: Espai per a realitzar activitats pràctiques i de creació.

Descans o espera: Espai tipus "Chill-out" per a poder llegir, pintar, escriure 

a per a poder esperar al torn de joc de manera entretinguda 

Pel que respectà al disseny d'activitats, es va recordar que aquest procés es 

realitzaria de forma paral·lela entre les comunitats d'ambdues biblioteques, 

s preses en aquestes. En aquest sentit, per tal de fomentar 

que els festivals participatius de videojoc social foren més inclusius, especialment 

des d'una òptica de gènere, es facilità un qüestionari per a recollir contribucions de 

ciparen de forma activa als dos tallers de co-

Pel que respecta a les dates proposades per als festivals, cal destacar que es va 

elaborar una taula resum amb les propostes, que finalment varen ser ajustades en 

funció de la disponibilitat de les biblioteques participants.    
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Pel que respecta al disseny dels espais, l'objectiu de la dinàmica desenvolupada va 

ser que el grup de joves compartiren quins són els espais que creien necessaris per 

disseny i aquelles 

temàtiques identificades i proposades a la primera dinàmica de la segona sessió 

disseny. L'activitat va partir de dues preguntes en abstracte en clau 

?" i "Zona Comuna? Infantil? Tipus 

Photocall?". 

Es recordà a les i els participants, que els espais s'havien de dissenyar segons les 

altres ciutadans del 

barri que haurien de poder assistir i ser beneficiaris d'aquests festivals. A 

continuació destaquem les propostes d'espai que es recolliren, cal destacar que 

aquestes variaren en la posada en marxa dels festivals, ajustant-se a la realitat 

Infantil. Espai de joc pensat per a acollir activitats per abans de 12 anys.    

Sènior. Espai de joc pensat perquè gent gran amb dinàmiques i jocs    

Col·laboratius: Espai de joc pensat per a poder jugar 

"En línia": Espai de joc dissenyat per a poder jugar a jocs en xarxa.    

Tallers: Espai per a realitzar activitats pràctiques i de creació.    

out" per a poder llegir, pintar, escriure 

a per a poder esperar al torn de joc de manera entretinguda 

Pel que respectà al disseny d'activitats, es va recordar que aquest procés es 

realitzaria de forma paral·lela entre les comunitats d'ambdues biblioteques, 

s preses en aquestes. En aquest sentit, per tal de fomentar 

que els festivals participatius de videojoc social foren més inclusius, especialment 

des d'una òptica de gènere, es facilità un qüestionari per a recollir contribucions de 

-disseny. 

Pel que respecta a les dates proposades per als festivals, cal destacar que es va 

elaborar una taula resum amb les propostes, que finalment varen ser ajustades en 



Els festivalsEls festivalsEls festivalsEls festivals    

 

Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquest apartat i en altres punts d'aquesta memòria, 

al llarg del període gener-juny de 2019 s'han portat a terme 3 festivals comunitaris a 

les biblioteques Zona Nord i Can Fabra. C

temàtiques, com les activitats que s'han inclòs en cadascun d'ells, varen ser 

dissenyades per la comunitat participant del projecte a les dues sessions de

disseny. En aquest sentit les temàtiques han sigut Festival d'A

de Rol i Festival de Videojocs de

 

Un altre aspecte a destacar que ha canviat respecte al projecte original, ha sigut el 

fet que si bé el primer festival es va celebrar de forma conjunta entre les 

biblioteques Zona Nord i Ign

disponibilitat i valoracions de la mateixa comunitat, els següents es varen portar a 

terme de forma independent, encara que tant les temàtiques com les activitats 

varen ser comunes a cadascun d'ells.

    
Festival Festival Festival Festival d'Art i Videojocsd'Art i Videojocsd'Art i Videojocsd'Art i Videojocs    

 

El primer festival comunitari del programa, es va portar a terme de forma conjunta a 

finals del mes de març de 2019. Encara que estava previst que es realitzés durant el 

mes de febrer, finalment raons tècniques i de calendari varen influ

al mes de març. 

 

La temàtica del festival va girar entorn de l'art, tal com havia decidit les i els 

participants a les sessions de

es va celebrar de forma paral·lela a les dues bibliote

per raons tècniques relatives a la infraestructura de la xarxa d'Internet no es va 

poder establir una comunicació mitjançant videoconferència com s'havia planificat 

en un primer moment. A continuació passem a enumerar les acti

portaren a terme, així com la distribució d'aquestes en espais i públic al qual anaven 

adreçades.    
 

• A la biblioteca Zona Nord

o Sala Polivalent

 Taller DJ, amb la col·laboració de DJ

a joves.

 Espai Pòsters, on les i 

o dibuixar, activitat per joves.

 

Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquest apartat i en altres punts d'aquesta memòria, 

juny de 2019 s'han portat a terme 3 festivals comunitaris a 

les biblioteques Zona Nord i Can Fabra. Com s'ha posat de manifest tant les 

temàtiques, com les activitats que s'han inclòs en cadascun d'ells, varen ser 

dissenyades per la comunitat participant del projecte a les dues sessions de

disseny. En aquest sentit les temàtiques han sigut Festival d'Art i Videojocs, Festival 

de Rol i Festival de Videojocs de Km 0. 

Un altre aspecte a destacar que ha canviat respecte al projecte original, ha sigut el 

fet que si bé el primer festival es va celebrar de forma conjunta entre les 

biblioteques Zona Nord i Ignasi Iglésias - Can Fabra, per raons de dates, 

disponibilitat i valoracions de la mateixa comunitat, els següents es varen portar a 

terme de forma independent, encara que tant les temàtiques com les activitats 

varen ser comunes a cadascun d'ells.    

    

El primer festival comunitari del programa, es va portar a terme de forma conjunta a 

finals del mes de març de 2019. Encara que estava previst que es realitzés durant el 

mes de febrer, finalment raons tècniques i de calendari varen influ

La temàtica del festival va girar entorn de l'art, tal com havia decidit les i els 

participants a les sessions de co-disseny, comentades anteriorment. Aquest festival 

es va celebrar de forma paral·lela a les dues biblioteques participants, encara que 

per raons tècniques relatives a la infraestructura de la xarxa d'Internet no es va 

poder establir una comunicació mitjançant videoconferència com s'havia planificat 

en un primer moment. A continuació passem a enumerar les acti

portaren a terme, així com la distribució d'aquestes en espais i públic al qual anaven 

A la biblioteca Zona Nord 

Sala Polivalent 

Taller DJ, amb la col·laboració de DJ Pionner Kids

a joves. 

Espai Pòsters, on les i els participants podien dissenyar pòsters 

o dibuixar, activitat per joves. 
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Tal com s'ha comentat a l'inici d'aquest apartat i en altres punts d'aquesta memòria, 

juny de 2019 s'han portat a terme 3 festivals comunitaris a 

om s'ha posat de manifest tant les 

temàtiques, com les activitats que s'han inclòs en cadascun d'ells, varen ser 

dissenyades per la comunitat participant del projecte a les dues sessions de co-

rt i Videojocs, Festival 

Un altre aspecte a destacar que ha canviat respecte al projecte original, ha sigut el 

fet que si bé el primer festival es va celebrar de forma conjunta entre les 

Can Fabra, per raons de dates, 

disponibilitat i valoracions de la mateixa comunitat, els següents es varen portar a 

terme de forma independent, encara que tant les temàtiques com les activitats 

El primer festival comunitari del programa, es va portar a terme de forma conjunta a 

finals del mes de març de 2019. Encara que estava previst que es realitzés durant el 

mes de febrer, finalment raons tècniques i de calendari varen influir per ajornar-lo 

La temàtica del festival va girar entorn de l'art, tal com havia decidit les i els 

disseny, comentades anteriorment. Aquest festival 

ques participants, encara que 

per raons tècniques relatives a la infraestructura de la xarxa d'Internet no es va 

poder establir una comunicació mitjançant videoconferència com s'havia planificat 

en un primer moment. A continuació passem a enumerar les activitats que es 

portaren a terme, així com la distribució d'aquestes en espais i públic al qual anaven 

Kids, activitat per 

els participants podien dissenyar pòsters 



 Espai descans, amb revistes de videojocs i còmics, activitat per 

joves. 

 Espai de Restauració, amb menjar per les i els participants, 

activitat per tota mena d'edats.

o Sala Multimèdia

 Concurs dissenya la biblioteca amb

joves.    

o Espai Gamer.

 Dansa amb Just

 Karaoke amb

o Espai Infantil.

 Dissenya instruments amb

un públic

o Passadís 1a planta

 Espai de jocs de taula, activitats per a totes les edats.

    

• A la biblioteca Ignasi

o Auditori.    

 Dansa amb Just

 Karaoke amb

 Espai Pòsters, on les i els participants podien dissenyar pòsters 

o dibuixar, activitat per joves.

 Espai descans, amb revistes de videojocs i còmics, activitat per 

joves.    

 Espai de Restauració

activitat per tota mena d'edats.

o Sala Multimèdia

 Concurs dissenya la biblioteca amb

joves.    

 Espai de Jocs, activitat per a totes les edats.

o Espai Infantil    

 Dissenya instruments amb

infantil de 5 a 11 anys.
 

Cal destacar que tant les activitats proposades com la divisió dels espais, va rebre 

molt bona acollida per part del públic participant, complint d'aquesta forma amb 

l'objectiu de respondre a les necessit

anaven dirigides. D'aquesta forma es posa de manifest la pertinença de la 

metodologia de treball emprada a través de les sessions de

 

Espai descans, amb revistes de videojocs i còmics, activitat per 

 

Espai de Restauració, amb menjar per les i els participants, 

activitat per tota mena d'edats. 

Sala Multimèdia. 

Concurs dissenya la biblioteca amb Minecraft

    

.    

Dansa amb Just Dance, activitat per públic jove i infantil.

Karaoke amb Sing Star, activitat per públic jove i 

.    

Dissenya instruments amb Makey-Makey, activitat per 

públic infantil de 5 a 11 anys.    

planta.    

Espai de jocs de taula, activitats per a totes les edats.

A la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.    

Dansa amb Just Dance, activitat per a públic de totes les edats.

Karaoke amb Sing Star, activitat per a públic de totes les edats

Espai Pòsters, on les i els participants podien dissenyar pòsters 

o dibuixar, activitat per joves.    

Espai descans, amb revistes de videojocs i còmics, activitat per 

    

Espai de Restauració, amb menjar per les i els participants, 

activitat per tota mena d'edats.    

Sala Multimèdia    

Concurs dissenya la biblioteca amb Minecraft

    

Espai de Jocs, activitat per a totes les edats.    

    

Dissenya instruments amb Makey-Makey, activitat per un públic 

infantil de 5 a 11 anys.    

Cal destacar que tant les activitats proposades com la divisió dels espais, va rebre 

molt bona acollida per part del públic participant, complint d'aquesta forma amb 

l'objectiu de respondre a les necessitats i interessos de les comunitats a les quals 

anaven dirigides. D'aquesta forma es posa de manifest la pertinença de la 

metodologia de treball emprada a través de les sessions de co-disseny.
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Espai descans, amb revistes de videojocs i còmics, activitat per 

Espai de Restauració, amb menjar per les i els participants, 

Minecraft, activitat per 

jove i infantil.    

jove i infantil.    

, activitat per 

Espai de jocs de taula, activitats per a totes les edats.    

, activitat per a públic de totes les edats.     

, activitat per a públic de totes les edats    

Espai Pòsters, on les i els participants podien dissenyar pòsters 

Espai descans, amb revistes de videojocs i còmics, activitat per 

, amb menjar per les i els participants, 

Minecraft, activitat per 

, activitat per un públic 

Cal destacar que tant les activitats proposades com la divisió dels espais, va rebre 

molt bona acollida per part del públic participant, complint d'aquesta forma amb 

ats i interessos de les comunitats a les quals 

anaven dirigides. D'aquesta forma es posa de manifest la pertinença de la 

disseny. 



 

Pel que respecta a la participació del públic en els durant el 

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

tècnics. 

 

Biblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona Nord    

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 1111111128282828    

    
Biblioteca Ignasi Iglésias Biblioteca Ignasi Iglésias Biblioteca Ignasi Iglésias Biblioteca Ignasi Iglésias 

    

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 1212121229292929    

                                               
28 Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 
recollides durant la jornada (annex 14

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Pel que respecta a la participació del públic en els durant el festival desenvolupat a 

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

Biblioteca Ignasi Iglésias Biblioteca Ignasi Iglésias Biblioteca Ignasi Iglésias Biblioteca Ignasi Iglésias ––––    Can FabraCan FabraCan FabraCan Fabra    

        
Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 

ides durant la jornada (annex 14). 
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festival desenvolupat a 

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

    

    

Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 



A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie 

a la participació com als objectius definits per la implementació del programa de 

festes i festivals. 

• L'esdeveniment ha comptat amb una bona acollida tant al territori com a les 

comunitats a les quals van dirigides, com es pot

participació. Cal destacar que existeixen diferencies, el cas de la biblioteca 

Zona Nord, on el projecte portava desenvolupant

participació total és de 88 persones, mentre que en la biblioteca 

Ignasi Iglésias - Can Fabra, on era la primera experiència que es portava a 

terme en el marc del projecte l'assistència va ser de 51 persones. Des del 

nostre punt de vista aquesta variació ve donada per un treball previ i un 

coneixement de la comunitat, que portava més temp

Zona Nord.    

• Pel que respecta a la participació d'homes i dones als festivals, destaca per 

una banda que la participació ha sigut majoritària de dones en el cas de la 

biblioteca Zona Nord, presentant unes xifres de 49 assistents dones, e

de 39 participants homes. Pel que respecta a la biblioteca Ignasi

Can Fabra, la participació de dones va ser 26 enfront de 25 homes, pel que va 

estar molt igualada. En general es pot afirmar que hi ha hagut una majoria de 

dones participants, pel que s'ha complit amb els objectius de gènere definits 

als festivals i amb el compromís de promoure activitats inclusives, dintre de 

l'àmbit STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica).

• Pel que respecta a les edats de les i els partici

la major part són nenes i nens menors de 12 anys, pel que es va fer necessari 

seguir insistint i buscar estratègies adreçades a promoure la participació del 

públic jove major de 12 anys.

• En termes generals es pot afirmar que

èxit.    

    
Festival de RolFestival de RolFestival de RolFestival de Rol    

 

Com hem avançat a l'inici d'aquest apartat dedicat als festivals, el segon 

esdeveniment no es va portar a terme en paral·lel a les dues biblioteques 

participants. La raó per no continuar amb el calendari previst va sorgir del 

replantejament de les estratèg

fomentar la participació del públic jove major de 12 anys. En aquest sentit 

s'avaluaren els resultats del primer festival conjuntament amb l'assemblea de 

                                                                                
29 Gràfica elaborada a partir de les dades de 
biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, durant la celebració del Festival de Videojocs i Art.

 

A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie de conclusions relatives tant 

a la participació com als objectius definits per la implementació del programa de 

L'esdeveniment ha comptat amb una bona acollida tant al territori com a les 

comunitats a les quals van dirigides, com es pot evidenciar a les dades de 

Cal destacar que existeixen diferencies, el cas de la biblioteca 

Zona Nord, on el projecte portava desenvolupant-se cinc mesos la 

participació total és de 88 persones, mentre que en la biblioteca 

Can Fabra, on era la primera experiència que es portava a 

terme en el marc del projecte l'assistència va ser de 51 persones. Des del 

nostre punt de vista aquesta variació ve donada per un treball previ i un 

coneixement de la comunitat, que portava més temps desenvolupant

Pel que respecta a la participació d'homes i dones als festivals, destaca per 

una banda que la participació ha sigut majoritària de dones en el cas de la 

biblioteca Zona Nord, presentant unes xifres de 49 assistents dones, e

de 39 participants homes. Pel que respecta a la biblioteca Ignasi

Can Fabra, la participació de dones va ser 26 enfront de 25 homes, pel que va 

estar molt igualada. En general es pot afirmar que hi ha hagut una majoria de 

ts, pel que s'ha complit amb els objectius de gènere definits 

als festivals i amb el compromís de promoure activitats inclusives, dintre de 

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica).

Pel que respecta a les edats de les i els participants, es posa de manifest que 

la major part són nenes i nens menors de 12 anys, pel que es va fer necessari 

seguir insistint i buscar estratègies adreçades a promoure la participació del 

públic jove major de 12 anys.     

En termes generals es pot afirmar que aquesta primera experiència va ser un 

Com hem avançat a l'inici d'aquest apartat dedicat als festivals, el segon 

esdeveniment no es va portar a terme en paral·lel a les dues biblioteques 

participants. La raó per no continuar amb el calendari previst va sorgir del 

replantejament de les estratègies a la biblioteca Zona Nord amb l'objectiu de 

fomentar la participació del públic jove major de 12 anys. En aquest sentit 

s'avaluaren els resultats del primer festival conjuntament amb l'assemblea de 

                                                                                
Gràfica elaborada a partir de les dades de participació facilitades per les i els tècnics de la 

Can Fabra, durant la celebració del Festival de Videojocs i Art.
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de conclusions relatives tant 

a la participació com als objectius definits per la implementació del programa de 

L'esdeveniment ha comptat amb una bona acollida tant al territori com a les 

evidenciar a les dades de 

Cal destacar que existeixen diferencies, el cas de la biblioteca 

se cinc mesos la 

participació total és de 88 persones, mentre que en la biblioteca 

Can Fabra, on era la primera experiència que es portava a 

terme en el marc del projecte l'assistència va ser de 51 persones. Des del 

nostre punt de vista aquesta variació ve donada per un treball previ i un 

s desenvolupant-se a 

Pel que respecta a la participació d'homes i dones als festivals, destaca per 

una banda que la participació ha sigut majoritària de dones en el cas de la 

biblioteca Zona Nord, presentant unes xifres de 49 assistents dones, enfront 

de 39 participants homes. Pel que respecta a la biblioteca Ignasi Iglésias - 

Can Fabra, la participació de dones va ser 26 enfront de 25 homes, pel que va 

estar molt igualada. En general es pot afirmar que hi ha hagut una majoria de 

ts, pel que s'ha complit amb els objectius de gènere definits 

als festivals i amb el compromís de promoure activitats inclusives, dintre de 

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica).    

pants, es posa de manifest que 

la major part són nenes i nens menors de 12 anys, pel que es va fer necessari 

seguir insistint i buscar estratègies adreçades a promoure la participació del 

aquesta primera experiència va ser un 

Com hem avançat a l'inici d'aquest apartat dedicat als festivals, el segon 

esdeveniment no es va portar a terme en paral·lel a les dues biblioteques 

participants. La raó per no continuar amb el calendari previst va sorgir del 

ies a la biblioteca Zona Nord amb l'objectiu de 

fomentar la participació del públic jove major de 12 anys. En aquest sentit 

s'avaluaren els resultats del primer festival conjuntament amb l'assemblea de 

                                                                  
participació facilitades per les i els tècnics de la 

Can Fabra, durant la celebració del Festival de Videojocs i Art. 



Zona Gaming a Zona Nord i els joves, proposaren canvia

dimecres en lloc de divendres, com estava definit. Els arguments per portar 

endavant aquest canvi varen ser el fet que els divendres hi havia molta oferta 

cultural per a les i els joves, mentre que entre setmana no hi havia tanta i

podria potenciar la participació.

 

Per la seva part la biblioteca Ignasi

dels diferents espais pel festival, va confirmar l'impossibilitat a escala logística de 

realitzar canvis, pel que en aque

programades. 

 

En aquest cas la temàtica del festival va girar entorn el Rol, un tema que havia sorgit 

durant les sessions de co

l'interès d'ambdues comunita

en el punt anterior, mostrem les activitats portades a terme en cadascuna de les 

biblioteques i als espais corresponents.

 

• Biblioteca Zona Nord

o Polivalent.    

 Scape 

Activitat per totes les edats.

 Espai de consoles, amb diversos videojocs de rol. 

totes les edats.

 Taller d'Hama, amb la participació de l'empresa Ideo. 

per totes les edats.

 Espai de restauració, activitat per t

o Multimèdia.    

 Concurs de disseny de

joves a partir de 12 anys.

o Sala Gamer.    

 Joc de rol Homes Llop, activitat per a joves a partir de 12 anys.

o Primera Planta

 Espai de Jocs Taula, activitat per a persone

o Sala Infantil.     

 Jocs Taula, selecció de jocs de taula per a públic infantil menor 

de 12 anys.

 

• Biblioteca Ignasi Iglésias

o Auditori / Vestíbul

 

a Zona Nord i els joves, proposaren canviar el dia de celebració a 

dimecres en lloc de divendres, com estava definit. Els arguments per portar 

endavant aquest canvi varen ser el fet que els divendres hi havia molta oferta 

cultural per a les i els joves, mentre que entre setmana no hi havia tanta i

podria potenciar la participació. 

Per la seva part la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, que ja havia fet la reserva 

dels diferents espais pel festival, va confirmar l'impossibilitat a escala logística de 

realitzar canvis, pel que en aquest sentit es va decidir continuar amb les dates 

En aquest cas la temàtica del festival va girar entorn el Rol, un tema que havia sorgit 

co-disseny a les dues biblioteques, pel que responia a 

l'interès d'ambdues comunitats participants. A continuació i de la mateixa forma que 

en el punt anterior, mostrem les activitats portades a terme en cadascuna de les 

biblioteques i als espais corresponents. 

Biblioteca Zona Nord 

Room, amb la participació de l'empresa 123

Activitat per totes les edats.    

Espai de consoles, amb diversos videojocs de rol. 

totes les edats.    

Taller d'Hama, amb la participació de l'empresa Ideo. 

per totes les edats.    

Espai de restauració, activitat per totes les edats.

Concurs de disseny de dungeons amb Minecraft

joves a partir de 12 anys.    

    

Joc de rol Homes Llop, activitat per a joves a partir de 12 anys.

Primera Planta.     

Espai de Jocs Taula, activitat per a persones a partir de 12 anys.

    

Jocs Taula, selecció de jocs de taula per a públic infantil menor 

de 12 anys.    

Iglésias - Can Fabra 

Auditori / Vestíbul.     
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r el dia de celebració a 

dimecres en lloc de divendres, com estava definit. Els arguments per portar 

endavant aquest canvi varen ser el fet que els divendres hi havia molta oferta 

cultural per a les i els joves, mentre que entre setmana no hi havia tanta i aquest fet 

Can Fabra, que ja havia fet la reserva 

dels diferents espais pel festival, va confirmar l'impossibilitat a escala logística de 

st sentit es va decidir continuar amb les dates 

En aquest cas la temàtica del festival va girar entorn el Rol, un tema que havia sorgit 

disseny a les dues biblioteques, pel que responia a 

ts participants. A continuació i de la mateixa forma que 

en el punt anterior, mostrem les activitats portades a terme en cadascuna de les 

l'empresa 123 Action. 

Espai de consoles, amb diversos videojocs de rol. Activitat per 

Taller d'Hama, amb la participació de l'empresa Ideo. Activitat 

otes les edats.    

Minecraft, activitat per a 

Joc de rol Homes Llop, activitat per a joves a partir de 12 anys.    

s a partir de 12 anys.    

Jocs Taula, selecció de jocs de taula per a públic infantil menor 



 Scape 

Activitat per totes 

 Espai de consoles, amb diversos videojocs de rol. 

totes les edats.

 Espai de restauració, activitat per totes les edats.

o American Space

 Concurs de disseny de

joves a partir de 12 anys.

 Joc de rol Homes Llop, activitat per a joves a partir de 12 anys.

 Jocs Taula, selecció de jocs de taula per a públic infantil menor 

de 12 anys.

 

Pel que respecta a la participació del públic en els durant el festival desenvolupat a 

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

tècnics.    
    
Biblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona Nord    

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 1313131330303030    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                               
30 Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 
recollides durant la jornada per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord
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Room, amb la participació de l'empresa 123

Activitat per totes les edats.    

Espai de consoles, amb diversos videojocs de rol. 

totes les edats.    

Espai de restauració, activitat per totes les edats.

Space.     

Concurs de disseny de dungeons amb Minecraft

joves a partir de 12 anys.     

de rol Homes Llop, activitat per a joves a partir de 12 anys.

Jocs Taula, selecció de jocs de taula per a públic infantil menor 

de 12 anys.    

Pel que respecta a la participació del públic en els durant el festival desenvolupat a 

continuació mostrem les dades recollides per les i els 

        
Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 

durant la jornada per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord, document annex 15
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, amb la participació de l'empresa 123 Action. 

Espai de consoles, amb diversos videojocs de rol. Activitat per 

Espai de restauració, activitat per totes les edats.    

Minecraft, activitat per a 

de rol Homes Llop, activitat per a joves a partir de 12 anys.    

Jocs Taula, selecció de jocs de taula per a públic infantil menor 

Pel que respecta a la participació del públic en els durant el festival desenvolupat a 

continuació mostrem les dades recollides per les i els 

    

Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 
, document annex 15. 

NENS

NENES



Biblioteca Ignasi IglésiasBiblioteca Ignasi IglésiasBiblioteca Ignasi IglésiasBiblioteca Ignasi Iglésias----

Gràfic 1Gràfic 1Gràfic 1Gràfic 1444431313131    

A partir d'aquestes dades podem extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

participació en el segon festival.

 De nou s'evidencia una bona acollida per part de la comunitat quant a xifres 

de participació. En el cas de la biblioteca Zona Nord, en aquesta segona 

experiència s'incrementa el nombre de participants passant de 88 persones 

registrades al primer festival a 119 al segon. Cal destacar que quan es porta a 

terme aquest festival el projecte fa set mesos que es desenvolupa, comptant 

amb una comunitat de joves consolidada i amb la creació de xarxes entre els 

diferents agents socioculturals del terr

que hi participaren de l'esdeveniment. Pel que respecta a la biblioteca 

Ignasi Iglésias - Can Fabra, l'assistència

mateixa que a l'esdeveniment anterior. En aquest moment el projecte

desenvolupant-se un mes a través del Taller

encara no hi ha una comunitat de joves

 Un altre aspecte que es manté és la participació de nenes i dones joves, que 

en aquest cas ha estat 

ambdues biblioteques. A zona Nord participen un total de 60 dones, enfront 59 

homes, mentre que a Ignasi

29 homes. En aquest sentit es pot afirmar que con

l'objectiu de promoure l'accés de dones joves a projectes i experiències de 

caràcter tecnològic, de les quals tradicionalment s'han vist marginades.

                                               
31 Gràfica elaborada a partir de les dades de participació facilitades per les i els tècnics de la 
biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, durant la celebració

 

----Can FabraCan FabraCan FabraCan Fabra    

A partir d'aquestes dades podem extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

segon festival. 

De nou s'evidencia una bona acollida per part de la comunitat quant a xifres 

de participació. En el cas de la biblioteca Zona Nord, en aquesta segona 

experiència s'incrementa el nombre de participants passant de 88 persones 

rimer festival a 119 al segon. Cal destacar que quan es porta a 

terme aquest festival el projecte fa set mesos que es desenvolupa, comptant 

amb una comunitat de joves consolidada i amb la creació de xarxes entre els 

diferents agents socioculturals del territori, com és el cas dels Casals Joves 

que hi participaren de l'esdeveniment. Pel que respecta a la biblioteca 

Can Fabra, l'assistència és de 52 persones, pràcticament la 

mateixa que a l'esdeveniment anterior. En aquest moment el projecte

se un mes a través del Taller-Lab i els diferents tallers, però 

encara no hi ha una comunitat de joves consolidada entorn el projecte.

Un altre aspecte que es manté és la participació de nenes i dones joves, que 

en aquest cas ha estat pràcticament igualada a la participació de nois, en 

ambdues biblioteques. A zona Nord participen un total de 60 dones, enfront 59 

homes, mentre que a Ignasi Iglésias - Can Fabra participen 23 dones, enfront 

29 homes. En aquest sentit es pot afirmar que continua complint

l'objectiu de promoure l'accés de dones joves a projectes i experiències de 

caràcter tecnològic, de les quals tradicionalment s'han vist marginades.

        
Gràfica elaborada a partir de les dades de participació facilitades per les i els tècnics de la 

Can Fabra, durant la celebració del Festival de Rol. 
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A partir d'aquestes dades podem extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

De nou s'evidencia una bona acollida per part de la comunitat quant a xifres 

de participació. En el cas de la biblioteca Zona Nord, en aquesta segona 

experiència s'incrementa el nombre de participants passant de 88 persones 

rimer festival a 119 al segon. Cal destacar que quan es porta a 

terme aquest festival el projecte fa set mesos que es desenvolupa, comptant 

amb una comunitat de joves consolidada i amb la creació de xarxes entre els 

el cas dels Casals Joves 

que hi participaren de l'esdeveniment. Pel que respecta a la biblioteca 

de 52 persones, pràcticament la 

mateixa que a l'esdeveniment anterior. En aquest moment el projecte porta 

i els diferents tallers, però 

el projecte.    

Un altre aspecte que es manté és la participació de nenes i dones joves, que 

pràcticament igualada a la participació de nois, en 

ambdues biblioteques. A zona Nord participen un total de 60 dones, enfront 59 

Can Fabra participen 23 dones, enfront 

tinua complint-se amb 

l'objectiu de promoure l'accés de dones joves a projectes i experiències de 

caràcter tecnològic, de les quals tradicionalment s'han vist marginades.    

Gràfica elaborada a partir de les dades de participació facilitades per les i els tècnics de la 



 Malgrat els canvis al calendari del festival proposat per les i els joves de Zona 

Nord, no es va experimentar un augment de joves majors de 12 anys al 

festival, com és evident la participació continua sent majoritàriament infantil

(menors de 12 anys)

realitzar una avaluació per in

participació de joves.

    

    

Festival de VideojocsFestival de VideojocsFestival de VideojocsFestival de Videojocs    KmKmKmKm    0000

 

De la mateixa forma que en el cas anterior el Festival de Videojocs

portar a terme en dies diferents a cadascuna

que ambdues varen comptar amb les mateixes activitats.

 

Cal destacar que en aquest cas el festival estava especialment adreçat a un públic 

jove (a partir de 12 anys) i adult, encara que estava obert a la participació de les i els 

més menuts. L'objectiu del mateix era donar a conèixer a la comunitat tots els 

projectes que s'havien desenvolupat en el marc del programa Zona

les sessions de Taller-Lab

altres agents i equipaments, com e

Meridiana o l'IES Picasso.    
 

Per altra banda també es volien donar a conèixer, els diferents videojocs creats per 

empreses independents a la ciutat de Barcelona, en aquest sentit es va fer un recull 

de videojocs per a diferents consoles i plataformes, amb la intenció de fer valdre la 

producció de la ciutat (incloent

compartir-la amb la comunitat.

 

Tal com s'ha destacat anteriorment s'ha intentat que les activitats siguin

mateixes per cadascuna de les biblioteques, variant part dels projectes exposats en 

funció del territori en el qual han sigut desenvolupats i al qual van adreçats.

 

A continuació i de la mateixa forma que en el punt anterior, mostrem les activitats 

portades a terme en cadascuna de les biblioteques i als espais corresponents.

 

• Biblioteca Zona Nord

o Sala Polivalent

 

Malgrat els canvis al calendari del festival proposat per les i els joves de Zona 

d, no es va experimentar un augment de joves majors de 12 anys al 

festival, com és evident la participació continua sent majoritàriament infantil

(menors de 12 anys). En aquest sentit i un cop finalitzada l'experiència, es va 

realitzar una avaluació per incorporar noves estratègies que fomentaren la 

participació de joves.    

0000    

De la mateixa forma que en el cas anterior el Festival de Videojocs

diferents a cadascuna de les biblioteques participants,

que ambdues varen comptar amb les mateixes activitats.

Cal destacar que en aquest cas el festival estava especialment adreçat a un públic 

jove (a partir de 12 anys) i adult, encara que estava obert a la participació de les i els 

ectiu del mateix era donar a conèixer a la comunitat tots els 

projectes que s'havien desenvolupat en el marc del programa Zona

Lab, com a través de les col·laboracions

altres agents i equipaments, com el cas de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat 

    

Per altra banda també es volien donar a conèixer, els diferents videojocs creats per 

empreses independents a la ciutat de Barcelona, en aquest sentit es va fer un recull 

a diferents consoles i plataformes, amb la intenció de fer valdre la 

producció de la ciutat (incloent-hi empreses formades especialment per dones) i 

la amb la comunitat. 

Tal com s'ha destacat anteriorment s'ha intentat que les activitats siguin

mateixes per cadascuna de les biblioteques, variant part dels projectes exposats en 

funció del territori en el qual han sigut desenvolupats i al qual van adreçats.

A continuació i de la mateixa forma que en el punt anterior, mostrem les activitats 

portades a terme en cadascuna de les biblioteques i als espais corresponents.

Biblioteca Zona Nord    

Sala Polivalent    

94 

Malgrat els canvis al calendari del festival proposat per les i els joves de Zona 

d, no es va experimentar un augment de joves majors de 12 anys al 

festival, com és evident la participació continua sent majoritàriament infantil 

. En aquest sentit i un cop finalitzada l'experiència, es va 

corporar noves estratègies que fomentaren la 

De la mateixa forma que en el cas anterior el Festival de Videojocs Km 0, es va 

de les biblioteques participants, encara 

que ambdues varen comptar amb les mateixes activitats.  

Cal destacar que en aquest cas el festival estava especialment adreçat a un públic 

jove (a partir de 12 anys) i adult, encara que estava obert a la participació de les i els 

ectiu del mateix era donar a conèixer a la comunitat tots els 

projectes que s'havien desenvolupat en el marc del programa Zona Gaming, tant a 

col·laboracions establertes amb 

l cas de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat 

Per altra banda també es volien donar a conèixer, els diferents videojocs creats per 

empreses independents a la ciutat de Barcelona, en aquest sentit es va fer un recull 

a diferents consoles i plataformes, amb la intenció de fer valdre la 

hi empreses formades especialment per dones) i 

Tal com s'ha destacat anteriorment s'ha intentat que les activitats siguin les 

mateixes per cadascuna de les biblioteques, variant part dels projectes exposats en 

funció del territori en el qual han sigut desenvolupats i al qual van adreçats. 

A continuació i de la mateixa forma que en el punt anterior, mostrem les activitats 

portades a terme en cadascuna de les biblioteques i als espais corresponents. 



 Mostra d'Apps dissenyades per les i els alumnes de l'IES 

Picasso a l'espai de Taller

anys.    

 Mostra de

independents de Barcelona, activitat per a joves a partir de 12 

anys.    

 Mostra de videojocs km 0 fets per empreses independents a 

Barcelona, per a consoles

joves a

 Mostra de la màquina

Lab i amb la participació de les i els alumnes de l'IES Picasso, 

activitat per joves a partir de 12 anys.

 Zona de restauració, tots

o Sala Multimèdia

 Mostra de projectes des

Taller-

 Mostra de videojocs realitzats per empreses independents a 

Barcelona, activitat per a joves majors de 12 anys.

 Taller de creació de videojocs amb

mena de

o Primera Planta

 Zona de jocs de taula, activitat per

i gent gran.

o Sala Infantil    

 Zona de jocs de taula, activitat per a un públic infantil.

    
• Biblioteca Ignasi Iglésias

o Auditori    

 Mostra de videojocs km 

Barcelona, per a consoles

joves a partir de 12 anys.

 Zona de descans amb revistes i còmics, activitat per a tota mena 

de públics.

 Zona de restauració, activitat per a tota mena de 

o Vestíbul    

 Mostra de vídeos realitzats al Taller de Creació de Vídeos dintre 

de l'espai de Taller

 Mostra de jocs de taula locals facilitats per La Maquinària, 

activitat per a tota mena de públics.

 

Mostra d'Apps dissenyades per les i els alumnes de l'IES 

Picasso a l'espai de Taller-Lab, activitat per joves a partir de 12 

Mostra de jocs per a tablets dissenyats per empreses 

independents de Barcelona, activitat per a joves a partir de 12 

Mostra de videojocs km 0 fets per empreses independents a 

Barcelona, per a consoles Xbox One i Play Station

joves a partir de 12 anys.    

Mostra de la màquina Arcade desenvolupada a l'espai de Taller

i amb la participació de les i els alumnes de l'IES Picasso, 

activitat per joves a partir de 12 anys.    

Zona de restauració, tots els públics.    

Sala Multimèdia    

Mostra de projectes desenvolupats amb Minecraft

-Lab, activitat per tots els públics.    

Mostra de videojocs realitzats per empreses independents a 

Barcelona, activitat per a joves majors de 12 anys.

Taller de creació de videojocs amb Scratch, activitat per

de públic.    

Primera Planta    

Zona de jocs de taula, activitat per públic jove a partir de 12 anys 

i gent gran.    

    

Zona de jocs de taula, activitat per a un públic infantil.

Iglésias-Can Fabra    

Mostra de videojocs km 0 fets per empreses independents a 

Barcelona, per a consoles Xbox One i Play Station

joves a partir de 12 anys.    

Zona de descans amb revistes i còmics, activitat per a tota mena 

de públics.    

Zona de restauració, activitat per a tota mena de 

Mostra de vídeos realitzats al Taller de Creació de Vídeos dintre 

de l'espai de Taller-Lab, activitat per a tota mena de públics.

Mostra de jocs de taula locals facilitats per La Maquinària, 

activitat per a tota mena de públics.    
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Mostra d'Apps dissenyades per les i els alumnes de l'IES 

, activitat per joves a partir de 12 

dissenyats per empreses 

independents de Barcelona, activitat per a joves a partir de 12 

Mostra de videojocs km 0 fets per empreses independents a 

Station 4, activitat per 

desenvolupada a l'espai de Taller-

i amb la participació de les i els alumnes de l'IES Picasso, 

Minecraft a l'espai de 

Mostra de videojocs realitzats per empreses independents a 

Barcelona, activitat per a joves majors de 12 anys.    

, activitat per tota 

jove a partir de 12 anys 

Zona de jocs de taula, activitat per a un públic infantil.    

0 fets per empreses independents a 

Station 4, activitat per 

Zona de descans amb revistes i còmics, activitat per a tota mena 

Zona de restauració, activitat per a tota mena de públics.    

Mostra de vídeos realitzats al Taller de Creació de Vídeos dintre 

, activitat per a tota mena de públics.    

Mostra de jocs de taula locals facilitats per La Maquinària, 



 Zona de j

anys i gent gran.

 Zona de jocs de taula, activitat per a públic infantil.

o American Space

 Mostra de projectes desenvolupats amb

Taller-

 Mostra de videojocs realitzats per empreses independents a 

Barcelona, activitat per a joves majors de 12 anys.

o Espai Multimèdia

 Taller de creació de videojocs amb

mena de públic.

 

Pel que respecta a la participació del públic en

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

tècnics. 

 

Biblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona NordBiblioteca Zona Nord    
                                                

Gràfic 15Gràfic 15Gràfic 15Gràfic 1532323232    

    

                                               
32 Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 
recollides durant la jornada per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord
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Zona de jocs de taula, activitat per a públic jove a partir de 12 

anys i gent gran.    

Zona de jocs de taula, activitat per a públic infantil.

Space    

Mostra de projectes desenvolupats amb Minecraft

-Lab, activitat per tots els públics.    

Mostra de videojocs realitzats per empreses independents a 

Barcelona, activitat per a joves majors de 12 anys.

Espai Multimèdia    

Taller de creació de videojocs amb Scratch, activitat per tota 

mena de públic.    

Pel que respecta a la participació del públic en els durant el festival desenvolupat a 

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

    

        
Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 

ides durant la jornada per les i els tècnics de la biblioteca Zona Nord, annex 16
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ocs de taula, activitat per a públic jove a partir de 12 

Zona de jocs de taula, activitat per a públic infantil.    

Minecraft a l'espai de 

Mostra de videojocs realitzats per empreses independents a 

Barcelona, activitat per a joves majors de 12 anys.    

, activitat per tota 

els durant el festival desenvolupat a 

les dues biblioteques, a continuació mostrem les dades recollides per les i els 

Estadística elaborada pels tècnics de la biblioteca Zona Nord, a partir de les dades de registre 
, annex 16. 
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A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie de 

participació en el Festival de Videojocs

• En el cas de la biblioteca Zona Nord, es posa de manifest que la participació 

ha sigut molt baixa tant respecte als altres festivals, com respecte a les 

sessions de projecte. Encara q

haver motivat aquesta baixada de participació, entre el sondeig fet a les i els 

participants de la jornada s'han posat de manifest una sèrie de qüestions.

o Donat que era un festival adreçat principalment al públ

de 12 anys, encara que hi havia activitats per a infantils i gent gran, pot 

ser que aquest fet hi hagi influït en la manca de participació 

col·lectius esmentats.

o Pel que respecta a la participació de joves, que es va restringir 

pràcticament a les i els usuaris de Zona

adolescents del barri es trobaven en aquest moment de viatge amb 

l'IES Picasso, per tant aquest fet va poder influir significativament co

s'ha vist en altres ocasions.

o Finalment una altra

26 de juny, ja fora del curs escolar i en ple període de vacances, pel 

que disminueix notablement l'aflu
                                               
33 Gràfica elaborada a partir de les dades de p
biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, durant la celebració

 

A partir d'aquestes dades es poden extreure una sèrie de conclusions respecte a la 

participació en el Festival de Videojocs Km 0. 

En el cas de la biblioteca Zona Nord, es posa de manifest que la participació 

ha sigut molt baixa tant respecte als altres festivals, com respecte a les 

sessions de projecte. Encara que no s'han trobat raons concretes que puguin 

haver motivat aquesta baixada de participació, entre el sondeig fet a les i els 

participants de la jornada s'han posat de manifest una sèrie de qüestions.

Donat que era un festival adreçat principalment al públ

de 12 anys, encara que hi havia activitats per a infantils i gent gran, pot 

ser que aquest fet hi hagi influït en la manca de participació 

col·lectius esmentats.    

Pel que respecta a la participació de joves, que es va restringir 

àcticament a les i els usuaris de Zona Gaming, es comentà que molts 

adolescents del barri es trobaven en aquest moment de viatge amb 

l'IES Picasso, per tant aquest fet va poder influir significativament co

s'ha vist en altres ocasions.    

Finalment una altra de les causes va poder ser les dates de celebració, 

26 de juny, ja fora del curs escolar i en ple període de vacances, pel 

que disminueix notablement l'afluència de joves a la biblioteca.
        

Gràfica elaborada a partir de les dades de participació facilitades per les i els tècnics de la 
Can Fabra, durant la celebració del Festival Videojoc Km 0
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conclusions respecte a la 

En el cas de la biblioteca Zona Nord, es posa de manifest que la participació 

ha sigut molt baixa tant respecte als altres festivals, com respecte a les 

ue no s'han trobat raons concretes que puguin 

haver motivat aquesta baixada de participació, entre el sondeig fet a les i els 

participants de la jornada s'han posat de manifest una sèrie de qüestions.    

Donat que era un festival adreçat principalment al públic jove a partir 

de 12 anys, encara que hi havia activitats per a infantils i gent gran, pot 

ser que aquest fet hi hagi influït en la manca de participació dels dos 

Pel que respecta a la participació de joves, que es va restringir 

, es comentà que molts 

adolescents del barri es trobaven en aquest moment de viatge amb 

l'IES Picasso, per tant aquest fet va poder influir significativament com 

de les causes va poder ser les dates de celebració, 

26 de juny, ja fora del curs escolar i en ple període de vacances, pel 

ència de joves a la biblioteca.    

articipació facilitades per les i els tècnics de la 
del Festival Videojoc Km 0. 



o Pel que respecta a la participació de noies i nois, es posa de mani

una majoria d'homes, fet que reverteix el que havia sigut la tendència 

dels festivals anteriors.

• Pel que respecta a la biblioteca Ignasi

encara que més baixa que a l'edició anterior, sí que s'ha mantingut dintre 

d'un marge esperat. En aquest sentit cal destacar una sèrie d'aspectes.

o Encara que es tractava d'un festival pensat per a joves a partir de 12 

anys, és molt baix en nombre de participants dintre del marge d'edat 

de 12 a 18 anys, quedant pràcticament descob

anys.    

o Pel que respecta a la participació de dones, cal destacar que ha sigut 

pràcticament nul·la, presentant una tendència a la baixa respecte als 

festivals anteriors.

• Com a conclusió general dels dos festivals portats a terme en le

participants, cal destacar que és necessari portar a terme una avaluació per 

entendre els resultats tan baixos de participació respecte a les experiències 

anteriors i poder donar solució de cara a pròximes edicions.

    

5555.  Limitacions del proj.  Limitacions del proj.  Limitacions del proj.  Limitacions del proj
    

Aquest apartat s’ha dedicat a extreure totes les limitacions detectades en el procés 

d'anàlisi de la documentació i redacció de la memòria, per poder oferir 

posteriorment propostes de millora per donar solució a aquestes.

    

5555. . . . 1 Limitacions del projecte1 Limitacions del projecte1 Limitacions del projecte1 Limitacions del projecte

 

Per tal de poder abastar d'una forma organitzada i coherent totes les limitacions 

detectades en el desenvolupament i la posada en marxa del projecte, aquestes seran 

exposades en diferents apartats per ordre d'aparició en aquesta

metodologia ens servirà en l'apartat posterior de recomanacions, per poder 

analitzar-les i oferir propostes de solució per a cadascuna d'aquestes.

    

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

 

Respecte als objectius en els quals es fonamenta el projecte Zona

destacar que s'ha complit amb la major part dels definits dintre del marc d'actuació, 

si bé queden punts pendents de continuar treballant

del projecte a partir del mes de setembre de 2019. A continuació es destaquen 

aquests punts a tenir en compte.

 

Pel que respecta a la participació de noies i nois, es posa de mani

una majoria d'homes, fet que reverteix el que havia sigut la tendència 

dels festivals anteriors.    

Pel que respecta a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, la participació 

encara que més baixa que a l'edició anterior, sí que s'ha mantingut dintre 

d'un marge esperat. En aquest sentit cal destacar una sèrie d'aspectes.

Encara que es tractava d'un festival pensat per a joves a partir de 12 

anys, és molt baix en nombre de participants dintre del marge d'edat 

de 12 a 18 anys, quedant pràcticament descobert el nucli de 15 a 18 

Pel que respecta a la participació de dones, cal destacar que ha sigut 

pràcticament nul·la, presentant una tendència a la baixa respecte als 

festivals anteriors.    

Com a conclusió general dels dos festivals portats a terme en le

participants, cal destacar que és necessari portar a terme una avaluació per 

entendre els resultats tan baixos de participació respecte a les experiències 

anteriors i poder donar solució de cara a pròximes edicions.    

.  Limitacions del proj.  Limitacions del proj.  Limitacions del proj.  Limitacions del projecte i propostes de millora.ecte i propostes de millora.ecte i propostes de millora.ecte i propostes de millora.    

dedicat a extreure totes les limitacions detectades en el procés 

d'anàlisi de la documentació i redacció de la memòria, per poder oferir 

posteriorment propostes de millora per donar solució a aquestes. 

1 Limitacions del projecte1 Limitacions del projecte1 Limitacions del projecte1 Limitacions del projecte    

Per tal de poder abastar d'una forma organitzada i coherent totes les limitacions 

detectades en el desenvolupament i la posada en marxa del projecte, aquestes seran 

exposades en diferents apartats per ordre d'aparició en aquesta memòria. Aquesta 

metodologia ens servirà en l'apartat posterior de recomanacions, per poder 

les i oferir propostes de solució per a cadascuna d'aquestes.

Respecte als objectius en els quals es fonamenta el projecte Zona

estacar que s'ha complit amb la major part dels definits dintre del marc d'actuació, 

si bé queden punts pendents de continuar treballant-se a partir d'una segona fase 

del projecte a partir del mes de setembre de 2019. A continuació es destaquen 

ts a tenir en compte. 
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Pel que respecta a la participació de noies i nois, es posa de manifest 

una majoria d'homes, fet que reverteix el que havia sigut la tendència 

Can Fabra, la participació 

encara que més baixa que a l'edició anterior, sí que s'ha mantingut dintre 

d'un marge esperat. En aquest sentit cal destacar una sèrie d'aspectes.    

Encara que es tractava d'un festival pensat per a joves a partir de 12 

anys, és molt baix en nombre de participants dintre del marge d'edat 

ert el nucli de 15 a 18 

Pel que respecta a la participació de dones, cal destacar que ha sigut 

pràcticament nul·la, presentant una tendència a la baixa respecte als 

Com a conclusió general dels dos festivals portats a terme en les biblioteques 

participants, cal destacar que és necessari portar a terme una avaluació per 

entendre els resultats tan baixos de participació respecte a les experiències 

    

dedicat a extreure totes les limitacions detectades en el procés 

d'anàlisi de la documentació i redacció de la memòria, per poder oferir 

Per tal de poder abastar d'una forma organitzada i coherent totes les limitacions 

detectades en el desenvolupament i la posada en marxa del projecte, aquestes seran 

memòria. Aquesta 

metodologia ens servirà en l'apartat posterior de recomanacions, per poder 

les i oferir propostes de solució per a cadascuna d'aquestes. 

Respecte als objectius en els quals es fonamenta el projecte Zona Gaming, cal 

estacar que s'ha complit amb la major part dels definits dintre del marc d'actuació, 

se a partir d'una segona fase 

del projecte a partir del mes de setembre de 2019. A continuació es destaquen 



• Promoure la participació i inclusió de dones joves al projecte. En aquest sentit 

s'ha desenvolupat una gran tasca per ubicar i detectar necessitats, gustos i 

interessos d'aquest col·lectiu amb la idea d'integrar

l'esforç que s'ha portat a terme ha tingut un bon resultat com s'evidencia a 

les dades de participació, però és necessari continuar treballant en aquest 

sentit per fer desaparèixer les diferències de participació entre dones i 

homes. 

• Pel que respecta a la 

biblioteques participants, per garantir la continuïtat del projecte un cop 

finalitzada la col·laboració amb les entitats participants, cal separar les 

experiències que s'han portat a terme a la biblioteca Zon

Ignasi Iglésias - Can Fabra.

o En aquest sentit cal destacar que a Zona Nord l'equip tècnic ha rebut 

una formació de caràcter teòric i pràctic amb un acompanyament per 

part d'una dinamitzadora especialista en aquest tipus de projectes que 

ha tingut una durada de 9 mesos. En aquest temps s'han transferit 

coneixements pedagògics, tècnics i de gestió, que permeten 

actualment que l'equip tècnic

projecte.  

o En el cas de la biblioteca Ignasi

limitat exclusivament a 4 sessions de caràcter teòric i pràctic, però no 

donades les característiques del projecte que es referia exclusivament 

a la implantació de l'espai de Taller

participava el dinamitzador expert en progr

terme tot el procés d'acompanyament i transferència de 

coneixements.

o Finalment i en ambdós casos donades les característiques 

específiques de l'espai de Taller

especialista en programació, no s'ha f

i competències pel seu caràcter estrictament tècnic.
 

Pel que respecta a l'arrelament del projecte, es presenten diferencies entre 

ambdues biblioteques participants, per aquesta raó avaluarem aquest procés de 

forma separada. 

 

• A Zona Nord s'ha fet un notable esforç tant per part de la biblioteca, com per 

l'equip de Pla de Barris i la coordinació de Zona

projecte amb els diferents agents socioculturals del territori. En aquest sentit 

i malgrat que s'ha tractat d'un procés lent i costos, s'ha aconseguit generar 

 

Promoure la participació i inclusió de dones joves al projecte. En aquest sentit 

s'ha desenvolupat una gran tasca per ubicar i detectar necessitats, gustos i 

interessos d'aquest col·lectiu amb la idea d'integrar-lo a Zona

l'esforç que s'ha portat a terme ha tingut un bon resultat com s'evidencia a 

les dades de participació, però és necessari continuar treballant en aquest 

sentit per fer desaparèixer les diferències de participació entre dones i 

Pel que respecta a la formació i capacitació de l'equip tècnic de les 

biblioteques participants, per garantir la continuïtat del projecte un cop 

finalitzada la col·laboració amb les entitats participants, cal separar les 

experiències que s'han portat a terme a la biblioteca Zon

Can Fabra.  

En aquest sentit cal destacar que a Zona Nord l'equip tècnic ha rebut 

una formació de caràcter teòric i pràctic amb un acompanyament per 

part d'una dinamitzadora especialista en aquest tipus de projectes que 

ut una durada de 9 mesos. En aquest temps s'han transferit 

coneixements pedagògics, tècnics i de gestió, que permeten 

actualment que l'equip tècnic puga continuar endavant amb el 

En el cas de la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, la formaci

limitat exclusivament a 4 sessions de caràcter teòric i pràctic, però no 

donades les característiques del projecte que es referia exclusivament 

a la implantació de l'espai de Taller-Lab en el que únicament 

participava el dinamitzador expert en programació, no s'ha portat a 

terme tot el procés d'acompanyament i transferència de 

coneixements.  

Finalment i en ambdós casos donades les característiques 

específiques de l'espai de Taller-Lab, dinamitzat per una persona 

especialista en programació, no s'ha fet transferència de coneixements 

i competències pel seu caràcter estrictament tècnic. 

Pel que respecta a l'arrelament del projecte, es presenten diferencies entre 

ambdues biblioteques participants, per aquesta raó avaluarem aquest procés de 

A Zona Nord s'ha fet un notable esforç tant per part de la biblioteca, com per 

l'equip de Pla de Barris i la coordinació de Zona Gaming, per connectar el 

projecte amb els diferents agents socioculturals del territori. En aquest sentit 

i malgrat que s'ha tractat d'un procés lent i costos, s'ha aconseguit generar 
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Promoure la participació i inclusió de dones joves al projecte. En aquest sentit 

s'ha desenvolupat una gran tasca per ubicar i detectar necessitats, gustos i 

lo a Zona Gaming. Tot 

l'esforç que s'ha portat a terme ha tingut un bon resultat com s'evidencia a 

les dades de participació, però és necessari continuar treballant en aquest 

sentit per fer desaparèixer les diferències de participació entre dones i 

formació i capacitació de l'equip tècnic de les 

biblioteques participants, per garantir la continuïtat del projecte un cop 

finalitzada la col·laboració amb les entitats participants, cal separar les 

experiències que s'han portat a terme a la biblioteca Zona Nord i a 

En aquest sentit cal destacar que a Zona Nord l'equip tècnic ha rebut 

una formació de caràcter teòric i pràctic amb un acompanyament per 

part d'una dinamitzadora especialista en aquest tipus de projectes que 

ut una durada de 9 mesos. En aquest temps s'han transferit 

coneixements pedagògics, tècnics i de gestió, que permeten 

continuar endavant amb el 

Can Fabra, la formació s'ha 

limitat exclusivament a 4 sessions de caràcter teòric i pràctic, però no 

donades les característiques del projecte que es referia exclusivament 

en el que únicament 

amació, no s'ha portat a 

terme tot el procés d'acompanyament i transferència de 

Finalment i en ambdós casos donades les característiques 

, dinamitzat per una persona 

et transferència de coneixements 

Pel que respecta a l'arrelament del projecte, es presenten diferencies entre 

ambdues biblioteques participants, per aquesta raó avaluarem aquest procés de 

A Zona Nord s'ha fet un notable esforç tant per part de la biblioteca, com per 

, per connectar el 

projecte amb els diferents agents socioculturals del territori. En aquest sentit 

i malgrat que s'ha tractat d'un procés lent i costos, s'ha aconseguit generar 



vincles amb l'IES Picasso, el col·lectiu de Gent Gran de la biblioteca, l'Aten

de Fabricació i Casals Joves. Cal destacar que aquestes connexions que s'han 

treballat al llarg de tot l'any, han donat fruit a partir dels últims mesos del 

projecte, pel que és necessari continuar insistint en aquestes.

• Pel que fa a la biblioteca Ignas

connectar amb les diferents comunitats per part de la biblioteca no s'ha 

realitzat. En aquest sentit simplement s'ha fet promoció del projecte en les 

mateixes xarxes d'usuàries i usuaris, per tant és tot un treball

pendent de portar endavant.

    

ParticipacióParticipacióParticipacióParticipació    

 

En l'àmbit de la participació, cal destacar que el projecte ha aconseguit l'objectiu 

atreure a la comunitat a la qual anava dirigit (joves majors de 12 anys), encara que 

com és evident hi ha clares dife

Ignasi Iglésias Can Fabra. Aquestes vénen marcades per una banda pel temps 

d'implantació del projecte, 9 mesos a Zona Nord enfront de 3 mesos a 

Ignasi Iglésias Can Fabra. Encara així s'evidencien una sè

els quals cal insistir i treballar de cara a pròximes edicions del projecte:

 

• Fomentar la participació i la implicació de dones joves (majors de 12 anys) en 

el projecte. 

• Fomentar la participació de persones joves en la franja d'eda

en el projecte. 

• Fomentar la participació de persones joves (majors de 12 anys) en els 

festivals i festes comunitaris.

 

 

Dinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialització

 

Respecte a les dinàmiques de socialització també

tant a la gestió de les assemblees, com entre les i els participants als dos projectes, 

marcades per una banda pel temps d'implantació dels mateixos que ha influït 

notablement en les dinàmiques generades, així com en les parts del projecte 

implantades a cadascuna de les biblioteques. En el cas de Zona Nord ha estat 

l'Espai Gamer, el Taller-Lab

han sigut el Taller-Lab i els Festivals.

• A Zona Nord pel que respecta a la gestió de l'assemblea, s'ha pogut veure

recorregut i una millora en les dinàmiques de gestió, passant de 

 

vincles amb l'IES Picasso, el col·lectiu de Gent Gran de la biblioteca, l'Aten

de Fabricació i Casals Joves. Cal destacar que aquestes connexions que s'han 

treballat al llarg de tot l'any, han donat fruit a partir dels últims mesos del 

projecte, pel que és necessari continuar insistint en aquestes.

Pel que fa a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, aquest treball de 

connectar amb les diferents comunitats per part de la biblioteca no s'ha 

realitzat. En aquest sentit simplement s'ha fet promoció del projecte en les 

mateixes xarxes d'usuàries i usuaris, per tant és tot un treball

pendent de portar endavant.    

En l'àmbit de la participació, cal destacar que el projecte ha aconseguit l'objectiu 

atreure a la comunitat a la qual anava dirigit (joves majors de 12 anys), encara que 

com és evident hi ha clares diferències entre la biblioteca Zona Nord i la biblioteca 

Can Fabra. Aquestes vénen marcades per una banda pel temps 

d'implantació del projecte, 9 mesos a Zona Nord enfront de 3 mesos a 

Can Fabra. Encara així s'evidencien una sèrie d'aspectes comuns en 

els quals cal insistir i treballar de cara a pròximes edicions del projecte:

Fomentar la participació i la implicació de dones joves (majors de 12 anys) en 

Fomentar la participació de persones joves en la franja d'eda

Fomentar la participació de persones joves (majors de 12 anys) en els 

festivals i festes comunitaris. 

Dinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialització    

Respecte a les dinàmiques de socialització també han existit marcades diferencies

la gestió de les assemblees, com entre les i els participants als dos projectes, 

marcades per una banda pel temps d'implantació dels mateixos que ha influït 

notablement en les dinàmiques generades, així com en les parts del projecte 

a de les biblioteques. En el cas de Zona Nord ha estat 

Lab i els Festivals, mentre que a Ignasi Iglésias

i els Festivals. 

A Zona Nord pel que respecta a la gestió de l'assemblea, s'ha pogut veure

recorregut i una millora en les dinàmiques de gestió, passant de 
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vincles amb l'IES Picasso, el col·lectiu de Gent Gran de la biblioteca, l'Ateneu 

de Fabricació i Casals Joves. Cal destacar que aquestes connexions que s'han 

treballat al llarg de tot l'any, han donat fruit a partir dels últims mesos del 

projecte, pel que és necessari continuar insistint en aquestes.    

Can Fabra, aquest treball de 

connectar amb les diferents comunitats per part de la biblioteca no s'ha 

realitzat. En aquest sentit simplement s'ha fet promoció del projecte en les 

mateixes xarxes d'usuàries i usuaris, per tant és tot un treball que queda 

En l'àmbit de la participació, cal destacar que el projecte ha aconseguit l'objectiu 

atreure a la comunitat a la qual anava dirigit (joves majors de 12 anys), encara que 

rències entre la biblioteca Zona Nord i la biblioteca 

Can Fabra. Aquestes vénen marcades per una banda pel temps 

d'implantació del projecte, 9 mesos a Zona Nord enfront de 3 mesos a 

rie d'aspectes comuns en 

els quals cal insistir i treballar de cara a pròximes edicions del projecte: 

Fomentar la participació i la implicació de dones joves (majors de 12 anys) en 

Fomentar la participació de persones joves en la franja d'edat de 16 a 18 anys 

Fomentar la participació de persones joves (majors de 12 anys) en els 

han existit marcades diferencies, 

la gestió de les assemblees, com entre les i els participants als dos projectes, 

marcades per una banda pel temps d'implantació dels mateixos que ha influït 

notablement en les dinàmiques generades, així com en les parts del projecte 

a de les biblioteques. En el cas de Zona Nord ha estat 

Iglésias - Can Fabra 

A Zona Nord pel que respecta a la gestió de l'assemblea, s'ha pogut veure un 

recorregut i una millora en les dinàmiques de gestió, passant de 



desenvolupar els rols l'equip d'acompanyants les primeres setmanes, a 

dinamitzar-la completament les i els participants. A més al llarg de tot el 

procés els rols han sigut desenvolupats p

cert que el que més dificultat ha presentat i per tant en el que més s'ha hagut 

d'insistir ha sigut en el de secretari/a.

• Pel que respecta a la configuració dels grups a Zona Nord, tal com 

assenyalàvem en el punt corresp

se, ajustant-se en funció de les necessitats, els interessos i els gustos de les i 

els participants, deixant a banda aspectes com l'edat o el sexe, en la major 

part d'ocasions.  

• Finalment a Zona Nord, s'ha aconseg

constants al voltant del projecte, que han participat de forma activa i 

propositiva, tant a les assemblees com als diferents espais.

• Pel que respecta a la biblioteca Ignasi

dinàmiques de gestió de l'assemblea i formació de grups no s'han pogut 

avaluar donat el poc temps de realització del projecte, com els pocs 

participants amb els quals ha comptat l'espai de Taller

 

    

    Valoració general del projecte.Valoració general del projecte.Valoració general del projecte.Valoració general del projecte.

    

La valoració general del projecte

plantejats i complits en el desenvolupament d'aquest, tal com s'ha destacat en 

l'apartat corresponent. 

 

Com a punts millorables de cara a pròximes edicions destaquem una sèrie 

d'elements que encara que no ha

Zona Gaming, sí que han obligat a introduir modificacion

 

• Dates de resolució de la convocatòria. En demorar

dates previstes inicialment per a la posada en 

ajustar la temporalitat en el marc del programa de festes i festivals, així com 

en el disseny i implementació del programa de projectes a través del Taller

Lab. 

• Finançament. La normativa relativa al finançament respecte a l

proporcions que es pot quedar l'entitat que la sol·licita, han suposat la 

necessitat de subcontractar gran part de les activitats a altres empreses i 

entitats, el que dificulta la gestió i el control del projecte per a garantir 

correcte desenvolupame

 

desenvolupar els rols l'equip d'acompanyants les primeres setmanes, a 

la completament les i els participants. A més al llarg de tot el 

procés els rols han sigut desenvolupats per diverses persones, encara que és 

cert que el que més dificultat ha presentat i per tant en el que més s'ha hagut 

d'insistir ha sigut en el de secretari/a. 

Pel que respecta a la configuració dels grups a Zona Nord, tal com 

assenyalàvem en el punt corresponent, aquests han anat variant i ampliant

se en funció de les necessitats, els interessos i els gustos de les i 

els participants, deixant a banda aspectes com l'edat o el sexe, en la major 

Finalment a Zona Nord, s'ha aconseguit configurar un grup d'uns 10 joves 

constants al voltant del projecte, que han participat de forma activa i 

propositiva, tant a les assemblees com als diferents espais. 

Pel que respecta a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, aquestes 

gestió de l'assemblea i formació de grups no s'han pogut 

avaluar donat el poc temps de realització del projecte, com els pocs 

participants amb els quals ha comptat l'espai de Taller-Lab. 

Valoració general del projecte.Valoració general del projecte.Valoració general del projecte.Valoració general del projecte.    

La valoració general del projecte és molt positiva en el que respecta a objectius 

plantejats i complits en el desenvolupament d'aquest, tal com s'ha destacat en 

Com a punts millorables de cara a pròximes edicions destaquem una sèrie 

d'elements que encara que no han afectat de forma greu al desenvolupament de 

, sí que han obligat a introduir modificacions que han influït en aquest.

Dates de resolució de la convocatòria. En demorar-se uns mesos més de les 

dates previstes inicialment per a la posada en marxa del projecte, ha obligat a 

ajustar la temporalitat en el marc del programa de festes i festivals, així com 

en el disseny i implementació del programa de projectes a través del Taller

Finançament. La normativa relativa al finançament respecte a l

proporcions que es pot quedar l'entitat que la sol·licita, han suposat la 

necessitat de subcontractar gran part de les activitats a altres empreses i 

entitats, el que dificulta la gestió i el control del projecte per a garantir 

correcte desenvolupament. 
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desenvolupar els rols l'equip d'acompanyants les primeres setmanes, a 

la completament les i els participants. A més al llarg de tot el 

er diverses persones, encara que és 

cert que el que més dificultat ha presentat i per tant en el que més s'ha hagut 

Pel que respecta a la configuració dels grups a Zona Nord, tal com 

onent, aquests han anat variant i ampliant-

se en funció de les necessitats, els interessos i els gustos de les i 

els participants, deixant a banda aspectes com l'edat o el sexe, en la major 

uit configurar un grup d'uns 10 joves 

constants al voltant del projecte, que han participat de forma activa i 

 

Can Fabra, aquestes 

gestió de l'assemblea i formació de grups no s'han pogut 

avaluar donat el poc temps de realització del projecte, com els pocs 

 

és molt positiva en el que respecta a objectius 

plantejats i complits en el desenvolupament d'aquest, tal com s'ha destacat en 

Com a punts millorables de cara a pròximes edicions destaquem una sèrie 

n afectat de forma greu al desenvolupament de 

s que han influït en aquest. 

se uns mesos més de les 

marxa del projecte, ha obligat a 

ajustar la temporalitat en el marc del programa de festes i festivals, així com 

en el disseny i implementació del programa de projectes a través del Taller-

Finançament. La normativa relativa al finançament respecte a les 

proporcions que es pot quedar l'entitat que la sol·licita, han suposat la 

necessitat de subcontractar gran part de les activitats a altres empreses i 

entitats, el que dificulta la gestió i el control del projecte per a garantir un 



• Contacte amb els agents del territori. Encara que no ha suposat un problema, 

cal destacar la dificultat de conjugar els temps marcats per l'administració 

amb els temps de contacte amb altres agents i els processos col·laboratius.

 

Des del seu inici el projecte es va plantejar i construir pensant en la seva capacitat 

de ser replicat a altres biblioteques. En aquest sentit i tal com s'ha destacat en 

apartats anteriors s'han pres una sèrie de mesures adreçades a complir amb aquest 

objectiu. Entre les mesures emprades destaquem:

• Documentació de tot el procés i generació de materials com memòries, diaris 

de sessions i altres documents d'interès i seguiment, que poden ser 

consultats de forma accessible i fer

altres indrets. 

• Formació del personal tècnic i materials formatius. Aquests materials també 

estan disponibles de forma oberta i accessible, cal destacar que a més poden 

ser fàcilment adaptats a les necessitats i realitats de les diferents 

biblioteques de la xarxa per c

que presenta aquesta formació és la de capacitar les i els tècnics en les 

habilitats necessàries per poder desenvolupar el projecte de forma autònoma 

i d'aquesta forma donar

• Metodologia de treball flexible, aquesta garanteix l'adaptabilitat del projecte a 

diferents entorns i experiències.

 

Finalment i com a punt fort del projecte cal destacar l'arrelament i la creació de 

xarxes comunitàries i de col·laboració en els territoris en els quals s'ha

desenvolupat el projecte. Aquest fet ha permès una sèrie de factors fonamentals per 

garantir la seva continuïtat.

• Ha generat una xarxa de recursos humans i tècnics entre diferents agents i 

equipaments, que garanteix 

• S'ha generat un teixit comunitari entorn el mateix, que ha vist acomplides les 

seves demandes en matèria d'alfabetització digital crítica i inclusiva, 

innovació social i socialització. Açò genera que la seva continuïtat sigui 

pertinent donat que existeix una demanda

comunitat.    

• La vinculació dels diferents agents de forma activa al projecte ha contribuït 

enormement al seu enriquiment, així com a promoure que aquest estigués 

completament adaptat a les necessitats, interessos i ecosiste

cadascuna de les comunitats a les quals anava dirigit.

    

    

 

Contacte amb els agents del territori. Encara que no ha suposat un problema, 

cal destacar la dificultat de conjugar els temps marcats per l'administració 

amb els temps de contacte amb altres agents i els processos col·laboratius.

projecte es va plantejar i construir pensant en la seva capacitat 

de ser replicat a altres biblioteques. En aquest sentit i tal com s'ha destacat en 

apartats anteriors s'han pres una sèrie de mesures adreçades a complir amb aquest 

es emprades destaquem: 

Documentació de tot el procés i generació de materials com memòries, diaris 

de sessions i altres documents d'interès i seguiment, que poden ser 

consultats de forma accessible i fer-se emprar per replicar l'e

Formació del personal tècnic i materials formatius. Aquests materials també 

estan disponibles de forma oberta i accessible, cal destacar que a més poden 

ser fàcilment adaptats a les necessitats i realitats de les diferents 

biblioteques de la xarxa per capacitar l'equip humà. Un altre dels avantatges 

que presenta aquesta formació és la de capacitar les i els tècnics en les 

habilitats necessàries per poder desenvolupar el projecte de forma autònoma 

forma donar-li continuïtat. 

ball flexible, aquesta garanteix l'adaptabilitat del projecte a 

diferents entorns i experiències. 

Finalment i com a punt fort del projecte cal destacar l'arrelament i la creació de 

xarxes comunitàries i de col·laboració en els territoris en els quals s'ha

desenvolupat el projecte. Aquest fet ha permès una sèrie de factors fonamentals per 

garantir la seva continuïtat. 

Ha generat una xarxa de recursos humans i tècnics entre diferents agents i 

equipaments, que garanteix la continuació del projecte.    

at un teixit comunitari entorn el mateix, que ha vist acomplides les 

seves demandes en matèria d'alfabetització digital crítica i inclusiva, 

innovació social i socialització. Açò genera que la seva continuïtat sigui 

pertinent donat que existeix una demanda i un interès rea

La vinculació dels diferents agents de forma activa al projecte ha contribuït 

enormement al seu enriquiment, així com a promoure que aquest estigués 

completament adaptat a les necessitats, interessos i ecosiste

cadascuna de les comunitats a les quals anava dirigit.    
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Contacte amb els agents del territori. Encara que no ha suposat un problema, 

cal destacar la dificultat de conjugar els temps marcats per l'administració 

amb els temps de contacte amb altres agents i els processos col·laboratius. 

projecte es va plantejar i construir pensant en la seva capacitat 

de ser replicat a altres biblioteques. En aquest sentit i tal com s'ha destacat en 

apartats anteriors s'han pres una sèrie de mesures adreçades a complir amb aquest 

Documentació de tot el procés i generació de materials com memòries, diaris 

de sessions i altres documents d'interès i seguiment, que poden ser 

se emprar per replicar l'experiència a 

Formació del personal tècnic i materials formatius. Aquests materials també 

estan disponibles de forma oberta i accessible, cal destacar que a més poden 

ser fàcilment adaptats a les necessitats i realitats de les diferents 

apacitar l'equip humà. Un altre dels avantatges 

que presenta aquesta formació és la de capacitar les i els tècnics en les 

habilitats necessàries per poder desenvolupar el projecte de forma autònoma 

ball flexible, aquesta garanteix l'adaptabilitat del projecte a 

Finalment i com a punt fort del projecte cal destacar l'arrelament i la creació de 

xarxes comunitàries i de col·laboració en els territoris en els quals s'ha 

desenvolupat el projecte. Aquest fet ha permès una sèrie de factors fonamentals per 

Ha generat una xarxa de recursos humans i tècnics entre diferents agents i 

at un teixit comunitari entorn el mateix, que ha vist acomplides les 

seves demandes en matèria d'alfabetització digital crítica i inclusiva, 

innovació social i socialització. Açò genera que la seva continuïtat sigui 

i un interès reals per part de la 

La vinculació dels diferents agents de forma activa al projecte ha contribuït 

enormement al seu enriquiment, així com a promoure que aquest estigués 

completament adaptat a les necessitats, interessos i ecosistema de 



5.2 5.2 5.2 5.2 Propostes de millora.Propostes de millora.Propostes de millora.Propostes de millora.    

    

Objectius.Objectius.Objectius.Objectius.    

    

Pel que respecta a la    territorialització del projecteterritorialització del projecteterritorialització del projecteterritorialització del projecte

mesures. 

 

● Campanya de comunicació adreçada a donar a conèixer el projecte 

entitats i col·lectius que treballen a Zona Nord

digitals i xarxes socials, com de forma presencial.

● Campanya de comunicació desenvolupada per les i els participants de Zona 

Gaming, per tal de donar a conèixer el pr

    

ParticipacióParticipacióParticipacióParticipació    

    

Per fomentar i promoure un increment en la 

es proposen les següents mesures.

 

● Investigació en l'àmbit intern (usuàries de la biblioteca) i extern (usuàries 

d'altres equipaments del districte) a partir de qüestionaris, per tal d'esbrinar 

quines són les raons que frenen la participació i quins els potencials focus de 

cridada. 

● Disseny d'una estratègia a partir de les dades recollides.

    

En el cas de la promoció del projecte epromoció del projecte epromoció del projecte epromoció del projecte e

 

● Investigació en l'àmbit intern en usuàries i usuaris de la biblioteca, a partir de 

qüestionaris per tal d'esbrinar les raons d'aquesta manca.

● Disseny d'una estratègia a partir de les dades recollides.

● Estratègia de territorialització del projecte, tal com es comenta al punt 

anterior d'objectius. 

    

Dinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialització

    

Per tal de continuar millorant en el 

part de les i els participants, es proposen les següents mesure

 

● Atenció i cura dels acompanyants a les persones que desenvolupen el rol 

durant les sessions. 

 

    

territorialització del projecteterritorialització del projecteterritorialització del projecteterritorialització del projecte, es proposen les següents 

Campanya de comunicació adreçada a donar a conèixer el projecte 

entitats i col·lectius que treballen a Zona Nord i Sant Andreu. Tant per mitjans 

digitals i xarxes socials, com de forma presencial. 

Campanya de comunicació desenvolupada per les i els participants de Zona 

Gaming, per tal de donar a conèixer el projecte entre la seva comunitat

Per fomentar i promoure un increment en la participació de dones jovesparticipació de dones jovesparticipació de dones jovesparticipació de dones joves

es proposen les següents mesures. 

Investigació en l'àmbit intern (usuàries de la biblioteca) i extern (usuàries 

paments del districte) a partir de qüestionaris, per tal d'esbrinar 

quines són les raons que frenen la participació i quins els potencials focus de 

Disseny d'una estratègia a partir de les dades recollides. 

promoció del projecte epromoció del projecte epromoció del projecte epromoció del projecte entre joves de 16 a 18 anysntre joves de 16 a 18 anysntre joves de 16 a 18 anysntre joves de 16 a 18 anys, es proposa.

Investigació en l'àmbit intern en usuàries i usuaris de la biblioteca, a partir de 

qüestionaris per tal d'esbrinar les raons d'aquesta manca. 

Disseny d'una estratègia a partir de les dades recollides. 

territorialització del projecte, tal com es comenta al punt 

 

Dinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialitzacióDinàmiques de socialització    

Per tal de continuar millorant en el desenvolupament dels rols a l'assembleadesenvolupament dels rols a l'assembleadesenvolupament dels rols a l'assembleadesenvolupament dels rols a l'assemblea

part de les i els participants, es proposen les següents mesures. 

Atenció i cura dels acompanyants a les persones que desenvolupen el rol 
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, es proposen les següents 

Campanya de comunicació adreçada a donar a conèixer el projecte a altres 

. Tant per mitjans 

Campanya de comunicació desenvolupada per les i els participants de Zona 

ojecte entre la seva comunitat.... 

participació de dones jovesparticipació de dones jovesparticipació de dones jovesparticipació de dones joves al projecte 

Investigació en l'àmbit intern (usuàries de la biblioteca) i extern (usuàries 

paments del districte) a partir de qüestionaris, per tal d'esbrinar 

quines són les raons que frenen la participació i quins els potencials focus de 

, es proposa. 

Investigació en l'àmbit intern en usuàries i usuaris de la biblioteca, a partir de 

territorialització del projecte, tal com es comenta al punt 

desenvolupament dels rols a l'assembleadesenvolupament dels rols a l'assembleadesenvolupament dels rols a l'assembleadesenvolupament dels rols a l'assemblea per 

Atenció i cura dels acompanyants a les persones que desenvolupen el rol 
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A continuació fem una relació dels materials annexos que acompanyen aquesta 

memòria. Els documents s'inclouen en un document a part. 

Pla de treball v.0.7    

Formació i capacitació Zona Nord.    

Qüestionaris juliol i agost 2018.    

Qüestionaris octubre 2018-gener 2019.    

Qüestionaris febrero-juny 2019.    

t Màquina Arcade.    

t Videojoc Egipte.    

t Apps IES Picasso.    

I capacitació Ignasi Iglésias-Can Fabra pedagogía

ó I capacitació Ignasi Iglésias-Can Fabra t

ssions Joc de Taula.    

ssions Taller de Vídeo.    

 sessions co-disseny festival.    

articipació Festival d’Art Zona Nord.    

articipació Festival Rol Zona Nord.    

articipació Festival Videojoc Km 0 Zona No
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