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Assessorament per a projectes 
educatius d’Aprenentatge Basat en 

Jocs (ABJ) 
 
A Lu2 som especialistes en Ús Professional dels Jocs i ABJ. Us acompanyem en 
el descobriment de totes les possibilitats de l’ABJ per a que en el vostre centre li 
pugueu extreure tot el seu potencial. 
 

Docents 
 

1. Reunió de coneixement i diagnòstic de necessitats: a partir de les 
necessitats del centre determinem quines aplicacions de l’ABJ poden ser 
les més útils en el vostre cas particular per assolir els objectius que es 
determinin. 
  

2. Assessorament en la creació de ludoteques escolars: a partir dels 
objectius que es vulguin assolir al centre, us proposem els jocs que 
podrien formar part de la vostra ludoteca i us oferim la formació per a 
poder-los utilitzar. 
 

3. Formació general dels docents per implementar l’ABJ al centre. 
 

4. Formació específica dels docents: creativitat aplicada a la producció de 
nous materials basats en jocs. 

 
5. Formació específica amb Sikkhona Edu: Un joc per treballar a les 

tutories (Eso, Batxillerat, Cicles Formatius) 
 

Alumnes 
 

6. Tallers amb jocs de taula: Jocs matemàtics, Jocs de llengua i 
comunicació,  Treball en equip i geometria amb Zometool, Creativitat ... 
 

7. Tallers sobre un contingut específic: I Guerra Mundial,  Guerra Freda, La 
Volta al Món en Jocs, Economia i Psicologia amb Monopoly. 
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8. Creació de Jocs: és una activitat transversal que pot ser l’objectiu del 

crèdit de síntesi, del treball de recerca, del treball de final de cicle o es 
pot treballar durant tot l’any escola 
 

9. Treball de recerca sobre jocs específics. Hi ha molt més del que sembla 
darrera d’un joc. Que en sabem dels seus orígens, de la seva distribució 
geogràfica o de les seves variants? 

 
10.  Activitats d’Aprenentatge Servei (ApS), pot ser interna. 

 
11. Jocs i competències TIC. 

 
12.  Jocs i tecnologia. Construcció d’un joc. 

 
 
Famílies 
 

13. Xerrades i tallers per a mares i pares. 
 

14. Jornades familiars de joc: El joc de taula pot ajudar a millorar les 
dinàmiques familiars. El joc al voltant d’una taula crea un espai i un 
temps que permet una comunicació de qualitat que ajudar a crear i 
reforçar el vincle. 

 


