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Un món de jocs 
Tallers-jornades-festivals 

Com ho fem? 
 
La nostra ludoteca consta d’uns 300 
jocs, especialment escollits. Els millors 
jocs de taula moderns i tradicionals, 
d’arreu del món. 
 
D’aquesta col·lecció educativa i lúdica 
fem una tria de 30 a 50 jocs segons 
l’objectiu de l’esdeveniment, la durada, 
els destinataris i la ubicació. 
 

No us imagineu tot el que 
hi ha dins d’un joc. 

 
Organitzem, sempre a mida i segons les vostres 
necessitats. 
 
Tallers:  D’una durada de 2 a 4 hores,  
Jornades: A partir de 5 hores. 
Festivals de Butxaca,: Més d’un dia,.  
 
La nostra oferta s’adreça a un públic familiar i 
busquem que des del més petit fins l’avi. 
comparteixin, tots junts, una bona estona al voltant 
d’un joc de taula. 

L’objectiu 
Els jocs de taula moderns cada cop 
atrauen a més persones que busquen 
una alternativa de lleure de qualitat, 
educativa i per a tota la família. 
 
Des de Lu2 us proposem organitzar el 
vostre propi festival de jocs de taula amb 
la mínima despesa i la màxima eficiència. 
 
Adaptem la nostra proposta a les vostres 
necessitats, tant si voleu un micro-taller 
adreçat a unes dotzenes de persones 
com un festival del que puguin gaudir 
centenars o milers. 

A la biblioteca, a l’ateneu, a l’escola, al casal d’avis, al casal de joves, a la plaça del poble, 
a un poliesportiu, al museu, al mig del carrer, a un centre comercial, a un centre cultural, 
a tot tipus de celebracions, festes, reunions i fires, a hotels i càmpings... qualsevol lloc és 
bo per jugar. 
 

On ho fem? 
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Què us oferim? 
 

Qui som? 
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 d’educació 
especial, centres de formació d’adults, 
casals d’avis, universitats, associacions de 
mestres, logopedes, optometristes, 
ajuntaments, ludoteques, biblioteques… 

Activitats a mida, adaptades a les vostres necessitats i al vostre pressupost: 
 
El TALLER DE JOCS és una activitat d’una durada d’unes  2 hores i  el podem fer al 
voltant d’un tema com: jocs moderns, jocs tradicionals d’arreu del món, creativitat, 
construcció, jocs per a gent gran... Si es desitja, es pot orientar a un públic molt 
específic. 
 
La JORNADA DE JOCS té una durada de tot un dia. Es combinen jocs gegants, jocs de 
taula moderns, jocs tradicionals, etc. segons el públic a qui vagi destinat i quin sigui 
l’objectiu de l’organitzador. 
 
El FESTIVAL DE JOCS DE TAULA té una durada de més d’un dia i es dirigeix a un 
públic familiar i juvenil. Es combinen jocs gegants, jocs de taula moderns i tradicionals. 

Vols més 
informació?  

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


