
  

 

Lu2 Experts en Jocs de Taula, SL 
08100 MOLLET DEL VALLÈS 

(+34) 654610227 
www.lu2.cat 
info@lu2.cat 

Sometimes you win, you always learn 
De vegades es guanya, sempre s’aprèn  
 

Aprenentatge basat en jocs     Game Based Learning  

EXPERTS EN GAME-BASED LEARNING  - APRENENTATGE BASAT EN JOCS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Taller de Comunicació i llengües 

En  qualsevol taller que impliqui jugar hi ha dos elements fonamentals: el joc i l'objectiu que es vol 
assolir amb ell. 

Si jugar tan sols té un objectiu lúdic, us pot servir qualsevol d'ells. Si l'objectiu és l'aprenentatge 
caldrà tenir present què és el que es vol aconseguir, en quin termini i com es farà. 

En aquest taller d'1h30 els assistents s'ho passaran bé i aprendran, mentre els educadors podreu 
veure moltes de les possibilitats que té el joc dins de l'aula. 

Al taller es treballa a dos nivells: 

El joc com a sistema de normes i creador de vincles: coneixement i seguiment d'unes regles, 
resolució de problemes, experimentació, tolerància a la frustració i acceptació dels errors com una 
part de l'aprenentatge, respecte envers els companys, comunicació, treball en equip, col·laboració, 
empatia, ... 

El joc com a plataforma per entrenar habilitats i capacitats lingüístiques i de comunicació: 
coneixement de nou vocabulari, fixació de vocabulari conegut, expressió oral i escrita, 
reconeixement de patrons, creativitat, observació i concentració en la tasca, ortografia, 
estructuració del discurs, etc. 

Els jocs de taula són uns materials que afavoreixen la socialització, el treball cooperatiu tant com 
l'individual i que es poden adaptar a les necessitats i les possibilitats dels alumnes de qualsevol 
nivell educatiu. 

L'objectiu del taller és de promoure i facilitar la participació dels alumnes en una llengua pròpia o 
estrangera i, també, el d'oferir als mestres l'oportunitat de conèixer algunes de les possibles 
aplicacions i usos d'aquest tipus de joc a l'aula. 

Quin és  
l ’objectiu? 

 
Dins del gran ventall de jocs de taula 
que podem aplicar dins de l’aula n'hi ha 
uns quants que ens permeten treballar 
les competències bàsiques de l'àmbit 
lingüístic. Això ens serveix tant pel 
català i el castellà, com per a 
l'aprenentatge i reforç d'una llengua 
estrangera. 

Com ho fem? 
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A qui s’adreça? 
 

 El taller de Comunicació i Llengües l'adrecem a 
alumnes de: 

• Educació primària 
• Educació secundària 
• CREDA 
• USEE 
• Educació Especial 
• Batxillerat 
• Cicles formatius i professionals 
• Escoles d'Adults 
• Biblioteques 
• Centres Cívics... 

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 l’Ús 
Professional del Joc de Taula   i en 
Aprenentatge Basat en Jocs. Des del 2011 hem 
ajudat a més de 400 centres educatius en 
l’aplicació d’ aquesta metodologia. 

Som els únics que garantim que totes les 
nostres propostes i tots els jocs, han estat 
provats dins de les aules, en contextos 
diversos i reals.  

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, Madrid o les Illes 
Balears... 

Col·laborem amb la UdL en la realització 
d'estudis d'investigació sobre els beneficis de 
l'aplicació dels jocs de taula en la millora de les 
cognitives i socials. 

Per què amb Lu2? 

Venda 

Tallers i Activitats 

A més del Taller de Comunicació també 
oferim: 

• Taller de Creativitat 

• Taller de Creació de Jocs 

• Taller de Jocs matemàtics 

• Taller de Treball en equip i 
Construcció 

• Jornades Familiars de Joc i 
Xerrades 

Formació del 
professorat 

La dissenyem a mida 
segons les vostres 
necessitats. 

Sempre 100% pràctica. 

Els mil lors jocs, 
sense sorpreses i al 
millor preu. Us 
ensenyem com són i a 
utilitzar-los a l’aula. 

 


