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Serveis Lu2 per a la Comunitat 
Educativa 

 
A Lu2 som especialistes en Aprenentatge Basat en el Joc (ABJ) a l’àmbit educatiu i en l’ús 
professional del joc com a eina d’intervenció socioeducativa i terapèutica. 
 
Actualment treballem amb més de 400 centres de tots els nivells educatius. 
 
Dins de l’ABJ existeix una gran varietat de possibilitats de treball amb docents, famílies i 
alumnes. 
 

Cursos de Formació per a EDucadors 
 

 La formació dels professionals de l’educació és una de 
les principals activitats de Lu2 ja que per fer ABJ no és 
suficient amb introduir jocs a l’aula, sinó que cal saber 
quins són aquells que permeten obtenir els millors 
resultats i com aplicar-los. 
 
Aquests cursos es poden adaptar a les vostres 
necessitats, objectius, continguts, temps i recursos. En 
fem de 2 a 30 hores, amb diferents nivells d’intensitat i 
profunditat.  
 
La formació la fem d’acord amb els centres oficials de 
formació: CRP, CIFE, CEFIRE, Moviments de Renovació 
Pedagògica, universitats, sindicats d’ensenyament o dins 
dels centres com a Formació Interna. 
 

 
 

 
 

Quins cursos fem? 
 

 
Aprenentatge Basat en Jocs 
Jocs matemàtics i de lògica 
Jocs de llengua i comunicació 
Creació de jocs de taula 
Jocs per a les USEE 
Sikkhona : Acció tutorial  i educació emocional 
Jocs de Ciències ... 
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Tallers per a alumnes 
 
La realització de tallers amb els alumnes és una altra de les activitats de més èxit i es fa a 
tots els nivells educatius: des de P4 fins a la universitat o centres de formació d’adults. 
 
Els tallers tenen una durada d’1h30 i, habitualment, es fan dins de l’aula amb un grup de 
24-26 alumnes, aproximadament. Amb alumnes de P4 i P5 hi ha dos dinamitzadors i a 
partir de 1r de primària, un dinamitzador. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Taller de Comunicació i 
Llengua 
  

Jocs de llenguatge, vocabulari, 
expressió oral i escrita en 
qualsevol idioma. 

Taller de Creativitat 
 

Taller de Zometool 
 

Zometool és un joc de construcció que 
ens permet experimentar amb els 
alumnes amb la geometria i l’arquitectura 
mentre treballen en equip.  

Utilitzant el joc The Extraordinaires, 
ensenyem als alumnes quin és el procés 
creatiu i diverses tècniques que podran 
utilitzar en qualsevol ocasió.  
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 Taller de Jocs Matemàtics 
 

Amb aquests jocs, des de P4 fins a 
secundària, fem que els alumnes s’apropin 
als conceptes matemàtics d’una forma 
entretinguda, vivencial i manipulativa. 

Taller de Creació de Jocs 
 

Un taller on els alumnes, a partir de 1r 
d’ESO, treballen en grup al voltant d’un 
projecte transversal, exigent i 
engrescador. 

Xerrades i ACTIVITATS per a famílies 
 

 
Els jocs de taula poden ajudar a millorar les 
dinàmiques familiars ja que al seu voltant es 
crea un espai i un temps on es genera una 
comunicació de qualitat i ajuda a crear i/o 
reforçar vincles. 
 
D’acord amb les AMPA, Fem xerrades per a 
mares i pares, oferim consell sobre com 
utilitzar els jocs a casa, expliquem quins 
beneficis es poden obtenir i com escollir els 
més adients. 
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Jornades familiars de jocs 
de taula 
 

Micro o macro jornades de joc que 
adaptem a  les vostres necessitats. Des 
d’unes poques dotzenes a centenars 
d’assistents! Disposem d’una col·lecció 
amb 300 jocs llestos per ser utilitzats!  

 

Xerrades per a mares i pares 
 

Donem una orientació a mares i pares 
sobre com utilitzar el joc a casa i com 
escollir els millors jocs per a cada edat i 
cada nen.  

Altres serveis per a centres educatius 
 

• Assessorament en el disseny i en la posada en marxa de projectes 
d’Aprenentatge Basat en el Joc. 

• Tallers sobre un tema o un contingut específic del vostre interès. 
• Suport en treballs de final de cicle que tinguin com a eix el disseny 

d’un joc de taula 
• Formació de monitors de menjador 


