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Taller de Creativitat 

Com ho fem? 
 
A Lu2 som experts en la 
util ització de jocs de taula 
com a eina educativa  
 
Alguns dels elements clau en la 
creativitat són la motivació, el 
pensament divergent i la gestió 
del r isc. 
 
Mitjançant els jocs creem una 
dinàmica en la qual els alumnes, 
mentre treballen en grup, se senten 
més  motivats a resoldre un repte, 
aprenen a obrir la seva ment per  
buscar vincles i connexions entre 
idees i conceptes, entenen que 
l’error i  l’equivocació són una part 
més d’aquest procés, se’ls estimula 
a expressar-se en llibertat i a 
transmetre les seves idees de forma 
efectiva. 

El joc és la guspira que 
encén la imaginació 

Què us oferim? 
Un tal ler educatiu per aprendre a aplicar 
la creativitat per a buscar solucions 
imaginatives a diferents reptes. 
 
Aquest projecte inclou la formació dels 
mestres i tallers per a alumnes des de 4t 
de primària f ins a batxil lerat i  cicles 
formatius.  
 
L’enfocament és molt pràctic, àgil,  fàcil  
de reproduir i  de real itzar 
posteriorment per part dels mestres, amb 
un material mínim, de qualitat i amb 
múltiples aplicacions. 

L’objectiu 
 
La capacitat de generar idees creatives 
és un procés que es pot aprendre i que 
us ensenyarem a promoure i a conduir 
per a que obtingueu els millors resultats 
amb els vostres alumnes. 
 
La curiositat és la base del pensament 
creatiu i del pensament científic. 
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 Per què utilitzem jocs 
de taula? 
 

Generem noves 
perspectives per 
incrementar la quantitat i 
la qualitat de les idees 

Superant obstacles  

 Pensar de forma creativa ens 
exigeix superar tota mena de 
barreres socials, mentals o 
culturals. 

En un entorn de joc podem ser qui 
vulguem, fer coses extraordinàries 
i imaginar les coses més 
inversemblants d’una forma 
lúdica, entretinguda I relaxada. 

L’omnipresència d’entorns virtuals i digitals 
fa necessari oferir una alternativa atractiva 
que motivi a nenes i nens a fer coses més 
enllà de la pantalla. 
 
Els jocs de taula que hem seleccionat 
ofereixen un entorn ideal per a que puguin 
desenvolupar els seus talents i les seves 
capacitats. 
 
A més, hi ha dos elements molt importants 
que cal tenir en compte: la tangibilitat i la 
comunicació que es produeix al voltant del 
joc de taula. 

La quantitat i la qualitat 
d’aquestes idees ens donen la 
possibilitat d’unir-les, barrejar-les, 
modificar-les i escollir, finalment, 
les millors entre elles. 

Nous temps i nous reptes, 
demanen noves eines. 

 

Vols més informació?  

 
Escriu-nos a: info@lu2.cat 
Truca’ns: 654 610 227 
Coneix el que fem: www.lu2.cat  * imatges de tallers realitzats per Lu2 


