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Dades de l’experiència: 

"A què juguem? és un projecte d'aprenentatge servei entre Catalunya i Mèxic basat en el joc. 

Aquesta és una experiència educativa que forma part dels projectes C2 (ciutadana 

compromesa), que la Fundació Catalana de l'Esplai fomenta per a l'aplicació de la metodologia 

de l'aprenentatge i servei en els esplais".  

Aquesta experiència s'inscriu en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat i és fruit d'un projecte 

de promoció de l'educació en el lleure que porten a terme conjuntament la FCE i la Fundación 

Comunitaria Querétaro des de l'estat de Querétaro (Mèxic).  

La proposta "A què juguem?" és una experiència d'aprenentatge que té com a objectiu 

promoure la participació activa dels nens/es i els joves en un projecte comú, amb la doble 

finalitat d'enfortir els vincles i l'intercanvi entre Catalunya i Mèxic i de contribuir a millorar una 

necessitat social compartida: la recuperació del valor social i educatiu del joc tradicional i 

popular. 

Es tracta d'una iniciativa de servei als altres en tant que vol difondre formes de diversió més 

saludables entre la població infantil i juvenil. També és una experiència de cooperació i de 

compromís, a través de la qual tots hem après més coses sobre el context sociocultural, els 

costums i les tradicions de cada país. I ha suposat, a més a més, una descoberta creativa de les 

relacions entre amics i amigues que es troben separats per milers de kilòmetres. 

En l'"A què juguem?", els infants i educadors han estat protagonistes actius en el 

desenvolupament del projecte. Durant la primera fase del projecte, les nenes i els nens 

mexicans i catalans varen fer un treball simultani de reflexió sobre les seves diversions i els 

valors implícits en les dinàmiques del joc tradicional, per a acabar triant els jocs que més els 

agradaven. Es van seleccionar 20 jocs en total, 10 catalans i 10 mexicans.  

Un moment important en el procés de treball ha estat l'intercanvi dels jocs entre ambdós 

països i el seu coneixement. En aquesta fase, un dels aprenentatges més significatius ha estat 

l'apreciació de les similituds entre els jocs dels dos països. Els jocs, com les persones, han 



 
 

migrat al llarg de la història, anant i tornant entre els continents. Aquesta valoració ha reforçat 

la idea que són moltes més les coses que ens uneixen que no pas les que ens diferencien.  

Tots els jocs s'han recollit en un material que s'ha editat amb l'objectiu de difondre 

l'experiència. Tot just comença una etapa clau que es caracteritzarà pel compromís dels infants 

en organitzar activitats de sensibilització (acció de servei), en els seus territoris. Accions 

encaminades a que petits i grans, a través dels jocs, s'apropin al coneixement d'altres cultures 

diferents a la pròpia, les valorin i aprenguin a estimar-les. Accions que posin l'accent en el valor 

social i educatiu del joc popular i tradicional perquè a l'esplai, a l'escola, amb la família o al 

carrer, juguem molt més i gaudim junts d'aquestes experiències. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

Els aprenentatges que s'han donat són principalment: 

- Conèixer de jocs tradicionals catalans i mexicans. 

- Descobrir una nova cultura i compartir la pròpia.  

- Valorar la diferència com a font d'enriquiment.  

- Incrementar el coneixement sobre les causes que generen les desigualtats entre els 

països del nord i els països del sud.  

- Valorar el joc com a mitjà de diversió, relaxació i d'utilització del temps lliure.  

- Acceptació de les regles del joc així com del paper que correspon a cadascun dels 

jugadors i la necessitat d'intercanviar rols per experimentar les diferents 

responsabilitats.  

- Desenvolupar valors, actituds que augmentin l'autoestima dels nens/as i els joves, 

capacitant-los per ser més responsables dels seus actes.  

- Desenvolupar valors i actituds relacionats amb la solidaritat, el compartir i la 

cooperació.  

- Habilitats comunicatives i expressives. 

Descripció del servei:  

El servei que s'ha donat és una sensibilització i conscienciació a la societat catalana sobre la 

riquesa cultural mexicana i el valor educatiu dels jocs tradicionals en general. D'altra banda, 

l'elaboració d'un recull de jocs tradicionals catalans i mexicans i organitzar activitats 

d'aprenentatge d'aquests jocs. 



 
 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural, Projectes de solidaritat i 

cooperació. 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys, 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: maig de 2006 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Catalana de l'Esplai, Fundación 

Comunitaria Querétaro (MX), Esplai El Nus, Esplai El Tricicle, Club Infantil Juvenil Bellvitge, 

Centro de Esplai El Pueblito. 

Dades de contacte: 

Adreça: C. Riu Anoia, 42-54 

Població: El Prat de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 934 747 474 

Correu electrònic: acanyameras@esplai.org 

Web: http://www.esplai.org 

 


