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Projectes educatius 

D’Aprenentatge Basat en Jocs 

Com ho fem? 
Som experts en l’ús professional dels jocs de 
taula com a eina educativa i d’aprenentatge. 
 
Si voleu endegar un projecte d’Aprenentatge 
Basat en Jocs, us  orientarem en la 
selecció dels materials més adients segons 
les vostres possibilitats, necessitats i 
objectius. 
 
 Us oferim la formació necessària per 
poder treballar a l’aula amb aquesta 
metodologia i un acompanyament i 
assessorament continuat  en la seva 
posada en marxa, ensenyant-vos com 
sistematitzar l’experiència, avaluar els 
resultats i  extreure el millor de cada joc més 
enllà de les instruccions. 
 

Què us oferim? 

L’objectiu 
 
Oferim als educadors un recurs per a 
l’aula, una eina d’aprenentatge, de 
desenvolupament de les capacitats 
intel·lectuals i de relació amb les 
persones que us permetrà treballar i 
aprofundir en la major part de les 
competències bàsiques i continguts 
dels currículum. 
 
Les possibilitats són molt grans: 
càlcul, anglès, lògica, emprenedoria, 
percepció visual, geografia, 
estratègia, memòria, concentració, 
creativitat, història, gestió 
d’emocions…   

Venda Tallers 

Tallers a l ’aula de jocs 
matemàtics, d’idiomes, de 
creativitat,  de creació de jocs, 
d’estimulació cognitiva…  

Tallers i xerrades per a 
famílies.  

Formació i 
acompanyament 

La dissenyem a mida, 
cas per cas. 

100% pràctica i 
vivencial. 

Jocs sense 
sorpreses i al 
millor preu. Us 
ensenyem com 
són i a utilitzar-los 
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Per què utilitzem jocs 
de taula? 
 
Els jocs de taula que hem seleccionat 
permeten que els alumnes puguin 
desenvolupar els seus talents i les seves 
capacitats d’una forma entretinguda i 
motivadora. 
 
Són un recurs a l’abast dels educadors  
que es caracteritza per la seva 
senzil lesa, la seva flexibilitat i les gran 
possibilitats d’aprofundiment.  
 
 A més, fomenten la comunicació directa 
i permeten crear contextos 
signif icatius d’aprenentatge que 
suposen un contrapès als entorns 

Vols més informació?  

Escriu-nos a: info@lu2.cat 
Truca’ns: 654 610 227 
Coneix el que fem: www.lu2.cat  

Lu2 és l’empresa pionera en  
Aprenentatge Basat en Jocs. Des del 
2011 desenvolupem projectes amb 
aquesta metodologia. 

 

L’equip de Lu2 està format per  
professionals de l ’educació en 
actiu. Totes les nostres propostes les 
hem provat dins de les aules, en  
contextos diversos i reals. 

  

Entenem l’educació en un sentit molt 
ampli i entre els nostres clients hi ha 
CRP, escoles, instituts, centres 
d’educació especial, centres de 
formació d’adults, casals d’avis, 
universitats, associacions de mestres, 
ludoteques, biblioteques, centres 
penitenciaris... d’arreu de Catalunya, 
Aragó, València., Illes Balears... 

 

Col·laborem amb les universitats en la 
realització d'estudis d'investigació 
sobre els beneficis de l'aplicació dels 
jocs de taula a l'aprenentatge i el 
desenvolupament d'habilitats 
cognitives. 

Per què amb Lu2? 


