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geometria i Construcció amb 

Zometool 

Què és Zometool? 
 
Zometool és un sistema de construcció 
modern, simple, versàtil i, segurament, 
l’eina més potent per treballar la 
geometria. Permet construir tot tipus de 
polígons, poliedres, tessel·lacions, 
molècules, cristalls o grans estructures 
arquitectòniques. 
 
La clau de volta de tot el sistema és el 
node Zometool, una petita bola amb 62 
obertures, de tres formes diferents, on 
s’encaixen els puntals. 
 
Els puntals tenen un codi de  colors, 
segons la forma de l’encaix, i això permet 
reconèixer molt fàcilment quin és el que 
es necessita. De cada puntal hi ha tres 
mides diferents.  

Per què utilitzem 
Zometool? 
 

L’omnipresència d’entorns virtuals i 
digitals fa necessari oferir una 
alternativa atractiva que motivi als 
nens a fer activitats més enllà d’una 
pantalla. 
 
Zometool permet construir les formes 
geomètriques sobre les que es treballa 
a l’aula i connectar el que aprenen 
amb altres branques de coneixement 
com la biologia, l’arquitectura o la 
química. 

L’objectiu 
 
Zometool és una eina fabulosa per apropar la geometria i totes les seves possibilitats als 
vostres alumnes, ja tinguin 5 anys o estiguin a la universitat, d’una forma creativa, 
imaginativa, vivencial i manipulativa. 
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Què us oferim? 
 

TALLER de ZOMETOOL 
 
Lu2 som pioners en l’organització de 
tallers amb Zometool.  
 
Els tallers duren 1h30 durant la qual els 
alumnes, agrupats per equips de treball,  
disposen de fins a 10.000 peces per 
construir una estructura de grans 
dimensions: un pont, un edifici, una 
cúpula geodèsica,...  
 
Durant el procés es comuniquen, 
organitzen les tasques, proposen idees, 
experimenten, busquen relacions entre 
polígons, fan i desfan mentre barregen 
geometria, arquitectura i art.  

VENDA DE ZOMETOOL 
 
Des de la nostra experiència, i després 
d’haver fet un centenar de tallers amb nens 
i adults, us podem aconsellar quins kits 
poden cobrir millor les vostres necessitats 
segons la quantitat de nens que l’han 
d’utilitzar i l’ús que en vulgueu fer. 
 
I sempre, al millor preu!  

Vols més informació?  

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

Lu2  som l’empresa líder en Aprenentatge 
Basat en Jocs. Des del 2010 treballem amb 
els professionals de l’educació. 

Entre els nostres clients hi ha CRP, escoles, 
instituts, centres de formació d’adults, 
casals d’avis, universitats, associacions de 
mestres, logopedes, psicòlegs, 
optometristes, administració pública, 
ludoteques, biblioteques… 

 
Per mantenir la màxima objectivitat i 
independència a l’hora de seleccionar els 
jocs, Lu2 no està lligada a cap editorial. 

Per què amb Lu2? 
 


