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INNOBAR FRIKI Especial Ludivers
“Es pot ser profe i friki?”
Fas servir el joc de taula a les teves classes? Creus en
el joc de rol com a eina educativa? Defenses que llegir
còmics és lectura? El cinema o les series formen part
de la teva experiència educativa?
Aquesta edició d’InnoBAR Friki especial Ludivers és
l’espai on compartir les teves innovacions educatives
amb altres companys i demostrar que els docents
també tenen una part friki. #InnobarLudivers
Inscripció oberta a www.innobar.net/ludivers

Ludivers és el festival més juganer que tenim a la nostra ciutat, dedicat a tot allò que forma part del món lúdic,
la creativitat i la imaginació. Un festival de referència a casa nostra per ser interactiu, reactiu, innovador
i sorprenent. Un festival que converteix l’espectador en participant i el públic en actors principals.
Feu vostre Ludivers i ajudeu-nos a convertir Girona en la ciutat més Ludiversal de Catalunya.

ACTIVITATS DE LLANCAMENT
Jocs Cuscusian*s

Divendres 25 de maig de 19h a les 21h
Lloc: Espai Cívic Mercadal
A càrrec de:

Iniciat al joc de cartes Magic:
The Gathering

LED IT BIG

Actuació del Mag Fèlix

Vine a descobrir el joc de cartes Magic que celebra els
seus 25 anys (+11 anys).
Jocs creatius i contes-objecte, co-creats, diferents,
divertits, socialment i medioambiental responsables.

Presentació i demostracions d’un llibre de Màgia que
ensenya a fer trucs als nens i nenes.

Dijous 24 de maig a les 18h
Lloc: Llibreria Calmot			

Divendres 25 de maig a les 18h
Lloc: Llibreria Calmot

A càrrec de:

A càrrec de:

Divendres 25 de maig de les 17h a les 20h
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre de 2017 (Planeta Juganer)
A càrrec de:

La instal·lació està composta per una pantalla de grans
dimensions (més de 3.000 leds i ampolles d’aigua) on cada
ampolla és un píxel gegant i es generen diferents imatges
i sons. Es busca generar un espai d’experimentació visual
i sonora on l’espectador en apropar-se a la pantalla
accedeixi a un espai diferent.
Durant la setmana del 21 al 27 de maig
Lloc: Centre Cívic Barri Vell Mercadal		
A càrrec de:

Aparador work in progress

Exposició Carlos Acedo Artwork

Taller de construcció Trígonos a CaixaForum
Construirem les cases de l’Onyar i la Catedral amb
elements de fusta i robes de colors.
Es farà un sorteig d’una unitat del joc Mini Trígonos M
entre tots els assistents al taller.
Divendres 25 de maig de 17h a 20h
Lloc: CaixaForum Girona (C/Ciutadans, 19)
Organitza:

A càrrec de:

La botiga Zeppelin obre el seu aparador a la creativitat dels
nens i nenes de Girona. Ells seran els protagonistes del
muntatge de l’aparador dedicat a Ludivers amb peces de
Plus-Plus. (+5 anys)
Durant la setmana
del 21 al 27 de maig			
A càrrec de:

Carlos Acedo exposarà una sèrie dels seus millors treballs
dels dos últims anys.El projecte és un conjunt d’imatges
de llocs, monuments, i personatges al que s’afegeix un toc
de fantasia amb un element fictici. Una manera diferent de
donar a conèixer el nostre paisatge.
Durant la setmana del 21 al 27 de maig
Lloc: Espai Cívic Mercadal
A càrrec de:

PLANETA JUGANER
Gran espai de ludoteca amb jocs de taula moderns, jocs tradicionals, jocs de construcció,
mostra de prototips i presentació de les principals novetats editorials.

Espai Ludoteca

25 de maig de 17 a 24h · 26 de maig de 11 a 24h · 27 de maig d’11 a 21h
Plaça de l’U d’Octubre de 2017

Espai Editorials

Espai de prototips

25 de maig de 17 a 24h · 26 de maig d’11 a 24h
27 de maig d’11 a 21h
Espai dedicat a la mostra i presentacions de les principals
novetats directament d’algunes de les editorials més
importants de jocs de taula a casa nostra.
Més de 500 jocs de taula moderns per a grans i petits.
25 de maig de 17 a 24h · 26 de maig d’11 a 24h
27 de maig d’11 a 21h
		
A càrrec de de Ludus Mundi

Associacions i Clubs

Descobreix jocs originals i coneix els seus autors. Sigues
dels primers en jugar a aquells jocs que després acaben
editats i ajuda als seus autors tot testejant-los.
Dissabte 26 de maig d’11 a 24h
Diumenge 27 de maig d’11 a 21h
		
A càrrec de Ludo

Espai de Puzles

16è Gran Campionat de Puzles i 2n Campionat de Puzles
Júnior respectivament. Inscripció prèvia a la botiga Zeepelin.
Dissabte 26 de maig a les 11h i a les 17h
A càrrec de Zeppelin un món de jocs

Torneig del joc La Leyenda
de los Cinco Anillos

Joc d’emprenedoria Biznelis

Espai de jocs
de construcció i d’enginy
Associacions i Clubs especialitzats en diferents temàtiques
del joc vindran a participar al festival proposant un munt
d’activitats i espais de joc.
Tindrem jocs de punteria, jocs tradicionals de fusta i les
Baldufes de l’Arcadi. Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
d’11 a 14 h i de 17 a 20h
A càrrec de la Cia. L’Anònima
i la Federació Catalana de Jocs Tradicionals

Hi haurà una bona selecció de jocs: Korbo, Broks, Plus-Plus,
Gravitrax, Bunchems i Perplexus.
25 de maig de 17 a 24h · 26 de maig d’11 a 24h
27 de maig d’11 a 21h

Quiz Friki, pels més experts en series, dibuixos, pel·lícules
i jocs! Dissabte 26 de maig a partir de les 21h
		
A càrrec de Associació Kodama
Partides de demostració al joc Bloodbowl
Diumenge 27 de maig d’11 a 14h i de 17 a 20h
		
A càrrec de CaWa Girona

En Toni Serradesanferm l’autor del joc ens presentarà i ens farà
demostracions del joc Biznelis.
Dissabte 26 de maig de 11 a 14h
A càrrec de Kidnelis

COL·LABORA:

ASSOCIACIONS I CLUBS:

Cada jugador fa servir un grup de tropes a través de cartes.
Durant les partides, els jugadors s’enfronten en conflictes tant
militars com polítics amb l’objectiu de destruir la fortalesa del
rival. Però sempre mantenint-se fidel al codi del Bushido, que
anteposa l’honor per sobre de qualsevol altre ideal.
Dissabte 26 de maig a partir de les 11h
A càrrec de CaWa Girona i Fantasy Flight Games

Crea el teu Passaport Lúdic
de Girona

MINIPLANETA

Torneig del joc Aventureros
al tren: Europa

Espai de joc amb diversos materials perquè la mainada hi interactuï de manera lliure
i espontània, despertant les inquietuds que els sorgeixin i que, a través del joc puguin
expressar el que senten, connectant-los amb l’entorn.
Associació
Kodama

Aprendrem a crear un passaport lúdic, per gaudir els
nostres viatges amb els més petits.
Dissabte 26 de maig a les 18:30h
A càrrec de la Juls de Bebé a Mordor

Torneig enquadrat dins dels Game On 2018 Qualifiers,
aquests són una sèrie de classificatoris regionals amb
inscripció i entrada gratuïta per al guanyador a la final
nacional que es realitzarà del 7 al 9 de desembre a Madrid
a les pròximes Game On 2018. Inscripció via web
Diumenge 27 de maig a partir de les 9:30h

Plaça de l’U d’Octubre de 2017 · 26 i 27 de maig de 11 a 20h

Espai de joc lliure, espontani, actiu, autònom i conscient

A càrrec de JugarxJugar Girona, Associació Kodama i Asmodee

La partida més bestial
Espai de jocs de Rol
A càrrec de:

Espai Brio

Volem fer la partida més gran del joc Los hombres lobos
de Castronegro.
Diumenge 27 de maig a les 17h
A càrrec de JugarxJugar Girona i Associació Kodama

Vine a jugar a jocs de Rol o inicia’t en aquest fantàstic món.
Partides als jocs: Hombre Lobo, Labyrinth Lord, Aquelarre i
Los Buscaduendes.
Diumenge 27 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h
A càrrec de Oci Ficció i Nosolorol

A càrrec de:

CELEBRACIO DEL DIA INTERNACIONAL DEL JOC
PARTICIPANTS:
Volem celebrar el dia internacional del Joc, Jugues?
Diumenge 27 de maig a partir de les 11h
Presentació i firmes del llibre ¿Jugamos?
Cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la
educación, a càrrec de la seva autora Imma Marín.
Diumenge 27 de maig de 17 a 18h

PLANETA ARTICIENCIA

PLANETA CLICK&DIT
Espai dedicat al joc i a les noves tecnologies on trobareu tallers digitals i d’animació,
espai de realitat augmentada, robòtica i diferents aplicacions lúdiques.

Espai de creativitat i ciència amb tallers artístics i científics per a totes les edats.
Plaça de l’U d’Octubre de 2017 · 26 i 27 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h

“Construïm i creem
il·lusions òptiques”

Taller de Slime

Plaça de l’U d’Octubre de 2017· 26 i 27 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h

Connecta’t al futur! Virtualitza’t

Espai de Retrogaming

Aprendrem a crear el nostre propi slime, una massa elàstica
que es caracteritza per la seva textura fàcil de manipular.
Dissabte 26 de maig de 11 a 14h
A càrrec d’Abacus Cooperativa i Playcolor
Descobrirem algunes il·lusions òptiques relacionades amb
la llum, els colors i el moviment. Crearem obres d’art,
joguines, escultures impossibles, objectes enganyosos,
perspectives impossibles, dibuixos, imatges fotogràfiques
enganyoses... en definitiva ens divertirem amb els enganys
visuals a partir d’imatges dels diferents museus de la xarxa.
Dissabte 26 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h

“Fem les nostres pròpies teles”

Espai per conèixer i provar la realitat virtual i simuladors,
sense oblidar-nos on va començar tot.
Dissabte 26 i diumenge 27 de maig de 11 a 14h
i de 17 a 20h
A càrrec de Gamerway

Exhibició de Robots Lego

A càrrec de Xarxa de museus de les comarques de Girona

Espai de creativitat Cuscusiana
en família

Tindrem emuladors de jocs de les antigues sales de
Màquines Recreatives. És una activitat pensada per jugar
pares i fills conjuntament.
Dissabte 26 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h
A càrrec de l’Associació el Gato de Vader

Per aprendre a aprofitar tot allò que trobem a la natura i saber
com els nostres avantpassats teixien els vestits: El procés
de la llana, els instruments per filar i les maneres de fer-ho.
Diumenge 27 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h

Taller Tecnoart

A càrrec de Xarxa de museus de les comarques de Girona

Espai Ademgi

En aquest Espai podreu experimentar la creativitat a partir
dels jocs d’art i contes-objecte de Cuscusian*s, amb sopes
de lletres gegants que amaguen contes, creant poesia amb
el noHaiku o dibuixant a partir del Sr. Embut (+5 anys).
Dissabte 26 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h
A càrrec de Cuscusian*s

PARTICIPA:

Espai amb jocs, reptes i recursos per treballar les
matemàtiques dins i fora les aules de primària i secundària.
Diumenge 27 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h
A càrrec de l’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques
de les comarques Gironines (AdemGi)

Durant els dies del festival tindrem la visita de diferents
equips que ens faran petites demostracions dels tipus de
competició o proves concretes, explicant el perquè i com
han afrontat la prova que estan ensenyant.
Dissabte 26 i diumenge 27 de maig de 11 a 14h
i de 17 a 20h
A càrrec de la UdG

PARTICIPA:

Dibuixem amb rotuladors generant el dibuix mitjançant
robots. Experimentem creant diferents figures amb
seqüències programades de moviment dels robots.
Diumenge 27 de maig de 12 a 14h
A càrrec d’Ingenium Creatiu

PLANETA IMAGINARI

PLANETA GASTROLUDIC
Espai gastronòmic del festival amb un espai de Food trucks amb diferents propostes
culinàries i una àrea de tallers gastrolúdics. Trobareu una variada oferta gastronòmica i
el servei de bar del festival amb el xiringuito més Ludiversal de la ciutat.

Descobriràs un espai de lectura familiar on fer volar la imaginació.
Presentació i lectura de contes a càrrec dels seus autors.
Plaça de l’U d’Octubre de 2017 · 26 i 27 de maig de 11 a 14h i de 17 a 20h

Espai de lectura

Tallers gastrolúdics

Espai Calmot

Podreu gaudir d’un espai de lectura familiar on descobrir
un munt de llibres que parlen sobre les emocions. Tindrem
presentacions i lectures de contes a càrrec dels seus
autors, i ens vindran a dinamitzar l’espai l’Albert Quintana
(dissabte 26 de 11 a 14h) i la Pepa Contes (diumenge 27
de 17 a 20h)
26 i 27 de maig de 11 a 14 h i de 17 a 20 h
A càrrec de Biblioteques de Girona

Plaça de l’U d’Octubre de 2017 · 25, 26 i 27 de maig

“Joc EMOTIO”
Presentació del joc Emotio amb de la seva creadora. Una gran
oportunitat d’ampliar el vocabulari emocional a través del joc.
Dissabte 26 de maig de 11 a 14h

“El primer joc d’en Jan i la Marina”
Dissabte 26 de maig a les 18:30h

ORN·IS COMIC

“Olorant el mediterrani”
Juguem amb els pares i els nens en un concurs, a reconèixer
les espècies del mediterrani, amb un premi molt gustós.
Diumenge 27 de maig a les 11 h

“Dolça barreja de colors i sabors amb fruites d’estiu”
Elaborarem amanides dolces utilitzant les fruites d’estiu.
Diumenge 27 de maig a les 17h
		

Presentació de la App per llegir els còmics de Orn i Ornis.
Dedicatòria de còmics.
Dissabte 26 de maig de 11 a 13h
A càrrec de Quim Bou

“El nen que no somreia mai”
Presentació amb l’autora Lía Bertran. Tot seguit taller
d’il·lustració amb xocolata.
Diumenge 27 de maig a les 12h
		

A càrrec de la Llibreria Calmot

Kamishibai ‘Leyendas de Cipango’

Coneixerem les llegendes japoneses de KAGUYA-HIME
i de MOMOTARO a través d’un kamishibai molt especial.
Després l’autora signarà exemplars del seu llibre
Diumenge 27 de maig de 11 a 12h
A càrrec de Ruth Martínez (ruth2mARTIST)
Crea els personatges del teu conte i explica’l tantes
vegades com vulguis, utilitzant la imaginació, el joc i la
llum.(+7 anys).
Dissabte 26 de maig de 17 a 20h
A càrrec de la Glòria Barroso de Gra de Sorra

PARTICIPA:

A càrrec de:

Carta per adults:
- Amanida de tomàquet de l’hort amb burrata, ceba tendra
i olives verdes
- Coca de xai i formatge de cabra
- Patates cuites a la sal farcides de carn de vedella i salsa
criolla de tomàquets
Carta per a nens:
- Steaks de pollastre amb kethcup casolà
- Patates braves
- Barqueta de panets de formatge
Formula Vermut + tapa:
Vermut + olives o patates mikso
o musclos en escabetx.
A càrrec de:

El xiringuito
El xiringuito
El bar més refrescant del festival
Empanades, Quiches, Pizzetes
A càrrec de:

Taller d’ombres xineses

Menú del Festival!

Els nostres entrepans:
· Vegetal
· Pollastre a la planxa
· Xoriç Crioll
· “Bondiola” de porc
· Milanesa Imperiale
· “Chivito” (llom de vedella)

ESPAI BOTIGUES
Espai comercial dedicat a la venda de
productes relacionats amb el festival.

Els nostres plats:
· Amanida Cort Reial
· “Bondiola” de Porc
· Pollastre a la planxa
· Milanesa Imperiale
· Xoriç Crioll
· “Chivito” (llom de vedella)

També tindrem
la brasa
ts
amb especialita
en tall argentí
de vedella!

Plaça de l’U d’Octubre de 2017
26 i 27 de maig de 11 a 20 hores

ESPECTACLES LUDIVERSALS

LUDIVERS &

talks

Espai on parlar del tema joc en la educació i en la criança.
Espai Cívic Mercadal (Plaça Jordi de Sant Jordi) · 26 i 27 de maig

Plaça de l’U d’Octubre de 2017 · 25, 26 i 27 de maig

Com gamificar i no morir en l’intent

Espectacle “Els Colors de la Gaia”
La Gaia és una girafa molt curiosa perquè té la pell coberta de
taques de colors.
Ella es sent molt especial i única però és una mica despistada i no
les cuida gaire, ni tampoc pensa gens en la sort que té de viure en un
lloc tant bonic ple de prats florits, boscos de pins i platges de sorra
fina. I és per això que li passarà una cosa sorprenent: un dia, després
després d’una tempesta, les seves taques li han desaparegut. Com
resoldrà el seu problema? Les podrà recuperar? Tot això ho podreu
veure i escoltar a Els Colors de la Gaia, un conte musical amb
precioses cançons i moltes aventures que son un petit homenatge al
nostre planeta i els colors que ens regala cada dia.

És molt possible que hàgim vist a les xarxes socials una
explosió de magnífics professors que aposten per la
innovació i utilitzen la Gamificació com a metodologia
motivadora per als seus alumnes. L’aplicació de tècniques
de joc a l’aula funciona, encara que de vegades costa
saber per on començar. Des de professors apassionats fins
a la investigació a la universitat, aquesta disciplina s’està
enriquint perquè la seva adopció sigui cada vegada més
senzilla i més eficient.

Divendres 25 de maig a les 20:00h

Dissabte 26 de maig d’11 a 12h

Presenta: Cati Hernández, educadora social i psicopedagoga.
Autora del blog Born To Be Pank.

Ponència a càrrec
d’EMILIANO LABRADOR

Director del Màster en Creació Multimèdia i Serious Games
(MCDEM) a La Salle - URL i membre de GRETEL (Group of
Research in Technology Enhanced Learning).

A càrrec de:

TAULA RODONA: Educar és jugar
Espectacle “De Bracet”
L’escenari ple de llibres, la guitarra i les veus… el pollet canta
blues, al gegant ningú l’entén, el número 4 enveja el 3, el
rellotge que balla i balla, la fada encantadora, la baralla de la
cullera i la forquilla, la vaca divertida, la nina descolorida, les
bombolles de sabó… Van De bracet música i poesia i per a
fer-ho més rodó es fan cançó!

Sabedors que el joc permet explorar, manipular, inventar...
i que, per tant, connecta amb l’emoció de les persones,
molts centres educatius han creat una metodologia lúdica a
l’hora de dissenyar els seus projectes.
A càrrec de:

MARTA GRAUGÉS ROVIRA,
directora d’Espai Gira-sol

Dissabte 26 de maig a les 20:00h
A càrrec de:

SUSANNA FERNANDO,
creadora d’Espai Atenea

La Mula Baba

TAULA RODONA:
El joc lliure desperta la creativitat
El joc lliure i espontani proporciona experiències que
desperten la curiositat, la iniciativa, la planificació, la
resolució de conflictes… I permet crear una realitat on
tot és possible.
A càrrec de:
DARI MUÑOZ,
responsable del centre Arhati
de Figueres i creadora de l’art
de conviure amb un mateix.

CASIANA MONCZAR,
Fabricant de joguines a Grapat

Passejada i titelles
18:30h: Inici de la passejada amb la Mula Baba des de la
plaça Independència fins la plaça de l’U d’Octubre de 2017
(recorregut: plaça Independència, carrer Santa Clara, pont
Eiffel, Rambla de l’Argenteria, Pont de Pedra, Carrer Nou,
Carrer de Cristòfol Grober i Plaça de l’U d’Octubre de 2017)

GERARD GUERRIS,
mestre d’educació infantil
a l’Escola Bressol Garbí

MIQUEL MOLA,
creador de materials pedagògics
a Fet de Fusta, Fet a Casa

Presenta i modera: Carlos Rodríguez, autor del bloc
Un Papá Montessori.

Presenta i modera: Carlos Rodríguez, autor del bloc
Un Papá Montessori.

Dissabte 26 de maig de 12.30 a 14h

Dissabte 26 de maig de 17 a 18.30h

19h: Representació de titelles al teatret de la Mula Baba.
Diumenge 27 de maig a les 18:30h
A càrrec de:

“Jo jugo, tu jugues, nosaltres juguem”
El joc compartit amb els nostres infants és un dels mitjans
de comunicació i relació més ric dels que disposem. Així com
la seva principal font de descobriments i aprenentatges. El
nostre paper en aquest màgic camí és clau: tenim el privilegi
d’acompanyar-los i sostenir-los, estimulant el seu joc,
posant veu als seus descobriments i aplaudint-los. Cal però
respectar els seus ritmes, les seves curiositats i interessos i
aprendre a divertir-nos junts.
Presenta: Eli Soler, psicòloga especializada en educació
afectiva i sexual. Autora del blog Neuras de madre.
Diumenge 27 de maig d’11 a 12h

TAULA RODONA:
Mama, papa… què fem avui?

LUDIVERS &
Ponència a càrrec
d’IMMA MARÍN

Fundadora de la nau Marinva, presidenta de
l’International Play Association a España (Associació pel
Dret dels infants a jugar). Autora de ¿Jugamos? Cómo
el aprendizaje lúdico puede transformar la educación.

TAULA RODONA:
Com escollir joguines no sexistes?

Si necessiteu idees per compartir temps en família, en
aquesta taula us proposarem jocs de taula, jocs de rol,
còmics, pel·lícules, series, passaports lúdics… que us
ajudaran a compartir una experiència lúdica familiar apta
per a tots els públics.
A càrrec de:
JULIA IRIARTE,
psicòloga i autora del blog Bebé
a Mordor i del Calendario Friki

Les diferències segons el gènere comencen des de
molt petits. Nens i nenes rebem estímuls diferents del
que s’espera de nosaltres a la societat. I les joguines no
queden al marge d’aquesta influència.
A càrrec de:
CRISTINA VILA I PEÑUELAS,
sociòloga, tècnica d’igualtat a
l’Ajuntament de Girona i una de
les creadores del vídeo “Canvia
el conte” (Little Revolutions).

ANDRÉS PALOMINO,
Guionista de televisió, dibuixant
de cómics i autor de “Manual para
padres frikis”, entre altres llibres.

ELI SOLER,
psicòloga especializada en educació afectiva i sexual. Autora del
blog Neuras de madre.
CARLA RODRÍGUEZ CASELLAS,
documentalista, autora del do
cumental sobre estereotips sexistes en joguines “Ja no vull ser
com tu”.

XAVI SOCÍAS,
fundador i Creador de Cheap
Films, empresa de jocs en viu

Presenta i modera : Cati Hernández, educadora social i
psicopedagoga. Autora del blog Born To Be Pank.

Diumenge 27 de maig de 17 a 18.30h

Diumenge 27 de maig de 12.30 a 14h

PRESENTADORS:
ELI SOLER

CATI HERNÁNDEZ

CARLOS RODRÍGUEZ
“Retransmissió en directe a la pàgina
@ludiversgirona de Facebook”
A càrrec de NaciónPodcast

talks
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