
  
 

  

 

   
 

Per una ludoteca Guitard digital i 
accessible 
El Districte de les Corts, juntament amb l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, l'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, el Mobile World Capital 
Barcelona i la Fundació Nexe, ha millorat l’accessibilitat de la ludoteca Guitard per a 
tots els nens i les nenes amb diferents capacitats i les seves famílies mitjançant un 
projecte que incorpora diferents solucions tecnològiques per fer de la ludoteca un 
espai més adaptat a tothom.  

Què hem incorporat a la ludoteca? 

SALA 1: JOCS DE TAULA 

En aquesta sala trobareu una pantalla tàctil gegant amb diferents jocs digitals que 
permeten que els infants es relacionin entre ells, a la vegada que gaudeixen de tots 
els beneficis del joc. A més, hi ha diferents tipus de dispositius com ara el ratolí i els 
commutadors que faciliten l'ús de la pantalla i en garanteixen la participació. Els jocs 
són en línia per facilitar que els nens i les nenes que no es puguin desplaçar a la 
ludoteca, puguin jugar simultàniament amb els que hi són de manera presencial. 

També hi ha un Makey Makey, dissenyat específicament per a introduir als infants 
en el món de la programació. Es tracta d’un kit de creació interactiva amb l’objectiu 
de convertir qualsevol objecte en un teclat i un ratolí per activar música o jocs 
digitals. 

SALA 2: JOCS DE TERRA 

La sala multisensorial és un espai d’oci educatiu: fomenta l’aprenentatge i el gaudi a 
través de l’estimulació dels diferents sentits.  

Compta amb un projector que permet veure vídeos i imatges de manera coordinada 
amb la resta d’elements i efectes de la sala amb només prémer un botó: cortines de 
llum, un puf que vibra, ventiladors, estrelles de sostre...  

A més, hi ha el lector Proximity que permet que objectes reals cobrin vida dins de la 
sala, creant un entorn específic per a l'objecte llegit. Per exemple, mentre juguem 
amb la cuineta, podem escanejar una targeta perquè soni la cançó “Soc un cuiner” i 
experimentar el joc amb tots els cinc sentits. 



  
 

  

 

   
 

SALA 3: JOCS SIMBÒLICS 

A la sala es pot jugar amb la taula de llum, que permet als infants interaccionar i 
experimentar amb les propietats (i la màgia) de la llum i de la foscor. A més, esdevé 
una gran aliada a l’hora de potenciar la imaginació a través de la creació amb els 
diferents materials que tenen al seu abast. Com a la sala 2, en aquest racó també hi 
ha un lector de Proximity.  

A més a més, hi ha un sistema de comunicació alternatiu que ajuda les persones 
usuàries amb diferents necessitats a comunicar-se amb el personal de la ludoteca i 
amb altres infants. És una tauleta amb un sistema gràfic de pictogrames a través de 
la qual els nens i nenes poden escollir opcions de jocs i també transmetre el seu 
estat d'ànim (si està content, trist, cansat, etc.) 

Vine a jugar a la Guitard! 
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