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Jocs i TALLERs 

 D’ ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

Què us oferim? 
 
JOCS escollits, segons l’objectiu que 
es busqui i l’estat cognitiu dels 
usuaris. 
 
TALLERS de memòria i estimulació 
cognitiva amb  jocs de taula per a 
gent gran.  
 
FORMACIÓ per als dinamitzadors: 
com aplicar l’aprenentatge basat 
en jocs.  
 

 
Som especialistes en GBL (Game-Based 
Learning), “Aprenentatge Basat en el Joc”. 
Investiguem el mercat a la recerca de jocs 
de taula que puguin ser utilitzats com un 
recurs pedagògic i terapèutic amb els quals 
poder reforçar habilitats, coneixements i 
capacitats d’una manera dinàmica, creativa, 
i motivadora. 
 
Us ensenyarem els jocs més adients i les 
diferents formes d’utilitzar-los per a obtenir 
els millors resultats. 

 

Com ho fem? 
 
Utilitzem jocs de taula, curosament escollits 
i testats,  amb els quals s’estimula el 
llenguatge verbal i escrit, el càlcul, la 
destresa, la memòria, el raonament lògic, la 
dinàmica de grups o la resolució de 
problemes. 
 
D’aquesta manera incidim en cinc aspectes 
que són bàsics per mantenir una bona 
qualitat de vida: la sociabilització, la 
memòria, les funcions executives, la 
psicomotricitat fina i la velocitat de 
processament. 
 
Els tallers són un temps i un espai de 
convivència, de relació i de comunicació. 
Durant un taller es juga, es parla, es raona, 
es prenen decisions, es cometen errors, es 
busquen estratègies i alternatives, es viuen 
emocions en un entorn distès que promou 
el compromís amb l’activitat. 
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Per què utilitzem jocs 
de taula? 
 

Per què amb Lu2? 
 

Lu2  és 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, ajuntaments, 
ludoteques, biblioteques… 

 
Busquem novetats a fires nacionals i 
internacionals, provem els jocs  i fem una 
selecció tenint en compte criteris de 
mecànica del joc, ús, destinataris, 
qualitat, jugabilitat, adaptabilitat, 
materials, durada i coherència respecte 
als objectius dels nostres clients: 
vosaltres. 
 
Per mantenir la màxima objectivitat i 
independència a l’hora de seleccionar els 
jocs, Lu2 no està lligada a cap editorial. 

Els jocs escollits plantegen reptes 
adaptats a les capacitats dels jugadors 
que els inciten a esforçar-se per 
superar-los mentre s’ho passen bé.  
 
És un lleure que exigeix una actitud 
activa a nivell mental i físic. 
 
La dimensió lúdica és molt important ja 
que convida a la repetició, reforça la 
part d’aprenentatge i fomenta la 
comunicació i facilita establir vincles 
afectius amb altres persones. 

 
 

No t’imagines tot el que es pot 
arribar a fer amb un joc! 

Vols més informació?  

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

* imatges de tallers realizats per Lu2 


