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CURRÍCULUM VITAE

Imma Marín
6 de gener de 1957

Formació
 

• Diplomada en Magisteri especialitat en Ciències Socials, per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1978.

• Habilitada com a Educadora Social pel Col·legi d’Educadors i Educadores 
Socials de València, 2005.

• Curs de postgrau “Com es prepara un Pla de Marquèting” de la Universitat 
Oberta de Catalunya, 1998.

• Curs de Psicologia de l’Economia i Comportament del consumidor, de la 
Universitat Oberta de Catalunya, 2005.

• Títol de monitora i directora d’Activitats infantils i juvenils.

Recorregut professional

• Directora de MARINVA joc i educació, consultoria pedagògica, especialitzada 
en educació i comunicació a través del joc. Experta en jocs, joguines, infància i 
noves tecnologies i, educació en el lleure. 1995-2011.

• Sòcia fundadora i presidenta d’IPA a Espanya (Associació Internacional del 
Dret dels Infants al joc).

• Sòcia fundadora i presidenta d’ATZAR (Associació de Ludotecàries/is i 
Ludoteques de Catalunya).

• Assessora pedagògica de la Fundación Crecer Jugando. 2003-2011.

• Membre del Consell Assessor d’ABACUS Cooperativa. 2008-2011.

• Secretària de la Junta Directiva de l’Associació Kid Cluster de Catalunya. 
2010-2011.

• Delegada de l’Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU) a Catalunya i 
assessora del seu departament de pedagogia, participant en diversos estudis 
en l’àmbit pedagògic de les joguines i col·laborant en l’elaboració de la Guía de 
juguetes anual, dirigida als consumidors (www.guiadeljuguete.com). 1992-
2004.
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• Directora del programa Jugar i Llegir de la Direcció General d’Acció Cívica de 
la Generalitat de Catalunya per encàrrec de la Fundació CIREM. 1992-1993.

• Directora pedagògica del Club Infantil Juvenil Bellvitge (entitat dedicada a 
l’educació d’infants i joves en el seu temps de lleure), membre de la Fundació 
Catalana de l’Esplai. 1975-1992.

Experiencia profesional

Actualment la meva experiència professional està vinculada a la tasca de direcció que 
exerceixo a MARINVA. Aquesta feina es concreta en les funcions pròpies de la 
direcció i el seguiment i lideratge dels projectes que es porten a terme.

• Comissària de l’exposició Jocs del Món-Vine a jugar per la Diputació de 
Barcelona Àrea d’Esports i Àrea d’acció Social. (2002-2005).

• Comissària de l’exposició Joguines d’ahir.Joguines d’avui, al Museu d’Història 
de Sabadell (2004).

• Membre de l’equip Joguina Segura. Projecte europeu liderat per la Cooperativa 
ABACUS, l’HISPACOOP i el FENACOOP de Portugal. En aquest equip hem participat 
com assessors en els aspectes psicopedagògics de les joguines i en la idea i 
desenvolupament del web. (2002-2004).   www.joguinasegura.coop  

• Direcció del projecte “A prop teu” pel Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de 
Barcelona. Projecte de Cooperació internacional amb nois i noies d’instituts públics. 
Consisteix en un agermanament amb nois i noies d’instituts de Novo Sarajevo 
(2001-2005).

• Membre del grup de treball Mitjans per al Projecte Educatiu de la Ciutat de 
Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona. Dintre del grup es desenvolupen 
estratègies, accions i productes per potenciar un ús responsable de les noves 
tecnologies i especialment els videojocs a la ciutadania, amb la implicació de 
diversos agents. (2004-2006).

• Assessora pedagògica de la campanya de Skip “Ensuciarse es bueno”, 
participant en la idea i creació del Parc de la Familia Skip, així com en el comitè 
d’experts triats per al projecte, intervenint en els seminaris, rodes de premsa i 
actes relacionats com a especialista en joc i desenvolupament (2005-2006).

• Directora del projecte Aprende y juega amb Electronics Arts. Assessoria en les 
accions de comunicació d’EA dirigides a les famílies amb l’objectiu d’aportar una 
visió positiva en l’ús dels videojocs per parts de infants, joves i adults en general. 
Creació del site, anàlisi de videojocs, disseny d’unitats didàctiques per als col·legis, 
atenció a consultori de pares, etc. (2004-2006).

• Directora de diversos projectes de formació i difusió dels videojocs i jocs 
multimèdia, orientats cap a l’aprenentatge, l’entreteniment i la interacció i 
interacció social. Tallers per al Consorci de Biblioteques de Barcelona, Cibernàrium, 
Departament de Justícia de la Generalitat, escoles i instituts, etc. (2003-2006).

• Disseny i organització de la Festa del Joc al Poble Espanyol de Barcelona, amb 
jocs, activitats lúdiques, tallers, per a infants i adults.

http://www.joguinasegura.coop/
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• Organització per a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) de l’activitat 
“A la recerca del Joc Perdut” oferta als parvularis de la ciutat. (1994-2006).

• Direcció i gestió de les ludoteques del Centre Cívic Matas i Ramis (2001-2006), 
el Parc de la Ciutadella i el Parc Cervantes de Barcelona (2005-2006).

• Assessora pedagògica de la Fundación Crecer Jugando i directora del projecte 
www  .  ludomecum  .  com  , catàleg digital de joguines amb informació precisa per a 
cada un dels grups a qui s’adreça: mestres, educadors i pares. (2003-2004-2005).

• Assessora i delegada de l’Institut Tecnològic de la Joguina (AIJU) a Catalunya. 
Representant l’Institut entre els fabricants del sector i participant en els diversos 
estudis, en l’àmbit pedagògic de les joguines i col·laborant en l’elaboració d’una 
Guía de Juguetes anual adreçada als consumidors (1992 – 2004).

• Conferenciant habitual per a pares i educadors sobre “La importància del joc”, “El 
plaer de jugar”, “Jugar amb jocs i joguines”, “La ciutat educadora”, “Les normes i 
els límits a través dels jocs” “Jugant, jugant ens anem fent grans”, etc.

• Assessora del departament de desenvolupament de jocs educatius de l’empresa 
Educa Borras (2000-2006).

• Direcció i coordinació de la línia Los Juegos de Teo per a l’empresa JUEGOS 
NATHAN actualment RAVENSBURGER (1996-1998).

• Consultora pedagògica en temes de promoció, argumentaris, disseny i concepte de 
jocs i joguines per a empreses joguinaires nacionals i internacionals: TOYLAND, 
DISET, MATTEL, FISHER PRICE, etc. (1992-2004).

• Direcció i coordinació de la Festa del Club Super3 de nombrosos estands per a 
empreses i institucions: INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA, EDU365, ENRI, MATTEL, 
EDUCA BORRAS, DISET, LA CAIXA i el mateix CLUB SUPER3, etc. (1998-2005).

• Directora de la ludoteca itinerant Juguem Jugant, oferta a les associacions i 
institucions com a servei als ciutadans. Aquesta ludoteca s’ha instal·lat a les 
trobades presencials de la UOC, a la Fira Infantil de Premià, a la Setmana Cultural 
del Masnou, a les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, etc. (1997–2006).

• Direcció del projecte “El joc del Museu de la Ciència“, “Xoof, una aventura passada 
per aigua“ i “Nadalia”. Conjunts de jocs, gimcana i web sobre el Nadal per Internet, 
dins del projecte d’Educalia (intranet de les escoles de Catalunya, els seus infants, 
pares i mestres).(1998 – 2001). Actualment fent funcions d’assessora externa.

• Directora del projecte   www  .  comomola  .  com  , canal infantil del portal d’EresMas 
Interactiva. (1999 – 2001).

• Membre del Grup de Treball Educació i Formació del Pla Estratègic per a la Societat 
de la Informació “Catalunya en xarxa” de la Generalitat de Catalunya. (1999 – 
2001).

• Col·laboradora de la Fundació Catalana de la Recerca en l’àmbit de la 
seguretat i privacitat dels infants a la xarxa (2000 – 2003).

• Col·laboradora de IQUA en l’àmbit de la protecció de menors a Internet (2004-
2006).

http://www.comomola.com/
http://www.comomola.com/
http://www.comomola.com/
http://www.comomola.com/
http://www.comomola.com/
http://www.ludomecum.com/
http://www.ludomecum.com/
http://www.ludomecum.com/
http://www.ludomecum.com/
http://www.ludomecum.com/
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• Direcció del projecte “Un món de Jocs a l’Eixample” sobre jocs i interculturalitat 
per a les escoles de primària del districte de l’Eixample (1998 – 2001).

• Membre assessora de la Comissió de Desestacionalització de l’Associació de 
Fabricants de joguines (AEFJ). (1998 – 1999).

• Col·laboradora de l’empresa PRISMA i l’Associació TANGRAM per al Festival 
Internacional de Jocs de Vitòria – Gasteiz (1998 – 2005).

• Direcció del projecte Intervenció Socioeducativa mitjançant el Joc, als 
Centres Penitenciaris de Catalunya (2005-2006).

• Assessora de la Direcció General d’Indústria i Promoció Comercial, per a 
temes vinculats al sector de jocs i joguines:

- Ludoteca  dins  el  pavelló  de  Catalunya  de  la  Fira 
Multisectorial de Pàdua (Itàlia), amb l’objectiu de promocionar la joguina 
catalana (1994).

– Membre  del  Comitè  Assessor  de  l’exposició  “JUGUEM 
JUGANT. Joguines made in Catalònia” (1994).

– Participació  com a assessora en l’estudi  de microclúster 
sobre el sector de la joguina de fusta de la comarca d’Osona (1996 –
1997).

• Assessora del disseny, realització i seguiment pedagògic de diverses 
ludoteques, entre les quals hi ha la ludoteca multicultural TULUNDAN de Teià de 
l’Associació GRAMC, i la ludoteca SANFELIU del Movibaix, Escola FOLCH I TORRES 
de l’Hospitalet (1992 – 2005).

• Disseny conceptual, realització i gestió de diverses ludoteques i espais de joc a 
Fires amb motiu de les festes nadalenques: FIRAJOC de l’Hospitalet i FIRA 
INFANTIL de Cornellà, en aquest cas per compte de la Cooperativa Abacus (1989 – 
1997) i per a diversos ajuntaments com els de Sant Andreu, Vilafranca, el Masnou, 
Premià, Cornellà...

• Activitats d’outdoor per a la dinamització de tot l’equip humà de l’empresa 
Mapa-Spontex en la celebració de la seva diada de Nadal 2003.

• Coordinadora general i responsable de l’esponsorització del VI Congrés Estatal 
de Ludoteques (octubre 1996) organitzat conjuntament per la Direcció General 
d’Acció Cívica (DGAC) de la Generalitat de Catalunya i l’Associació ATZAR (1996).

• Coordinadora de la Maleta Pedagògica per a la Tolerància i el Civisme de la 
Direcció General d’Acció Cívica, amb motiu de l’Any Internacional per a la 
Tolerància (1995). Idea i realització d’un joc sobredimensional de recorregut, 
per a totes les famílies, amb motiu del 50è aniversari de la Declaració dels Drets 
Universals. Aquest joc ha participat a la festa del Súpers del 1997, dins l’espai de 
les ONG, al Saló de la Infància de Barcelona, a la Fira de Reus, a la festa de la 
DGAC, “Els infants pels drets humans“, etc. (1997-2004).

• Participació en el disseny del projecte El Joc Viscut per als Casals de la Gent Gran 
de la Fundació LA CAIXA (1996).

• Direcció i realització d’activitats -on line i off line- per a Intermon Oxfam en el 
Dia de l’Esperança, com el disseny i producció d’un joc especialment creat per a 
l’ocasió, la formació als voluntaris i la pàgina web. (2002-2006).
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• Disseny d’una Maleta Pedagògica amb 12 jocs, tematitzats en l’art romànic, per 
al Museu Nacional de Catalunya, MNAC (1996).

• Membre assessor del Seminari Curricular de "Barri Sèsam" de TVE i la CTW 
(Children's Television Workshop) de Nova York (1996).

• Activitats de jocs de comunicació i apropament per a l’equip de comercials 
de Rittal dins la presentació del seu nou catàleg multimèdia. L’acció es va celebrar 
dins d’un veler tot passejant pel port de Barcelona.

• Col·laboradora del Servei d’Ensenyament del Català de la Generalitat de 
Catalunya, en la idea i realització del projecte “El follet del joc“ de recuperació de 
jocs populars i tradicionals als parvularis de diversos indrets de Catalunya 
(l’Hospitalet, Cornellà, el Prat, Sant Feliu, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma, 
Granollers, Barcelona). (1989 –1994).

• Creació, desenvolupament i organització d’una ludoteca itinerant especialment 
pensada per a gent gran, Juguem JuGRAN. (2005-2006).

• Participació i presentació de diversos projecte al X Congrés Internacional de 
Ludoteques realitzat a Sud-àfrica (2005).

• Directora pedagògica del Club Infantil i Juvenil Bellvitge (entitat dedicada a 
l’educació d’infants nens i joves en el temps de lleure) (1975 – 1992).

Actividat docent

• Professora de l’assignatura El Joc com a Eina Educativa de l’Escola Universitària 
d’Educació Social de la Universitat Ramon Llull. (1998-2003). Actualment, 
professora col·laboradora.

• Codirectora del postgrau Educació a través del Joc i la Joguina, organitzat per 
l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. 
(2000-2001).

• Professora del curs de postgrau Especialista Universitari en l'Educació a través 
del Joc (Ludotecaris) impartint la sessió "Organització de l'activitat lúdica en 
diversos contexts, la creació d'una ludoteca i organització i gestió de les 
ludoteques", Palma, 4 i 5 de febrer del 2000.

• Professora del curs de postgrau Bases i Aplicacions en l'Escola i el Lleure del Joc i 
l'Esport Popular i Tradicional impartint les classes corresponents a "La joguina 
tradicional. La ludoteca i el joc tradicional", Lleida. (1999-2000).

• Professora col·laboradora de l’ICE de la Universitari Autònoma de Barcelona 
(2000-2004).

• Professora de diverses escoles de formació en temps lliure i animació 
sociocultural: Fundació Pere Tarrés, Centre d’Estudis de l’esplai, Ajuntament de 
Vitoria-Gasteiz, Diputació de Lleó, Consell de Tenerife, Associació de Mestres Rosa 
Sensat, Associació de Ludoteques ATZAR (1990-2005).
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• Directora del seminari Internet y Juego. Un nuevo mundo de posibilidades 
lúdicas, organitzat en el marc dels Primeros Encuentros Formativos del Festival de 
Juegos Vitoria-Gasteiz (2002).

• Membre del comitè organitzador i ponent del VII Congrés Estatal de Juegos, 
Juguetes y Ludotecas celebrat a Santa Cruz de Tenerife durant els dies 28, 29 i 30 
de juny del 2002 en l'àrea "El Juego y el Juguete como síntoma" amb la 
ponència denominada "El Papel de las ludotecas en la actualidad y su adaptación a 
los cambios sociales emergentes"   i en el taller denominat "Juegos en red, 
software y videojuegos”.

• Directora del curs “Del lápiz al ratón” sobre educació i noves tecnologies dirigit a 
mestres en actiu, organitzat per la Fundación Santa María (2002).

• Membre de la comissió científica de la Conferència Internacional de Ludoteques 
(2002), organitzada a Lisboa per la Fundació Calouste Gulbenkian.

• Ponent en les IV Trobades d’Atzar (Associació de Ludoteques i Ludotecaris de 
Catalunya) “Parlant de Ludoteques”, amb la ponència “La situació de les 
ludoteques al món” (2004).

Publicaciones

• Coautora de l’obra col·lectiva Enciclopèdia de la cultura popular a Catalunya:  
Tradicionari. Volum 3, “El joc i els esport tradicionals”. Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona (2005).

• Coautora de l’obra col·lectiva Enciclopedia de los Padres e Hoy, volum “El 
Juego” per al Círculo de Lectores (2002).

• Col·laboradora de la revista Tu bebé, editada por Hymsa.

• Membre de l’equip de redacció de la revista Juguetes y Juegos de España, 
d’Ed. Just.

• Col·laboradora de Barcelona, la ciudad de los niños (1995) i Guía de 
Barcelona para padres e hijos (1998). Barcelona: Ediciones PAU.

• Coautora dels llibres El jugar de l’Amades I i II. Biblioteca Joan Amades. 
Tarragona: El Mèdol, (1996).

• Marin, I. (1995) Juegos populares: jugar y crecer juntos. Colecció Temas de 
Infancia, núm 5. Barcelona: Ed. A.M. Rosa Sensat i Ministerio de Educación y 
Ciencia.

• Marin, I. (1994) Jocs populars: i tu a què jugues? Col·lecció Temes 
d’Infància, núm. 23. Barcelona: Ed. A.M. Rosa Sensat i Diputació de Barcelona.

• Marin, I. (1991) Draguijoc, fitxes didàctiques. Barcelona: Edicions Júnior SA. 
Selecció de propostes lúdiques entorn de la sèrie de dibuixos animats Història 
de Catalunya, emesa per TV3.
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• Marin, I. Penón, S. Martínez, M. (2008) El placer de jugar. Barcelona. 
Ediciones CEAC.

• Articles entorn del joc i les joguines en nombroses revistes especialitzades.


