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• Una metodologia innovadora
• Dissenyada per a l’anàlisi i solució de

desafiaments complexes
• Mitjançant el treball col·laboratiu 
• Que fomenta el pensament creatiu 

• I la implicació activa de tots els participants
• Utilitzant el JOC com a element catalitzador
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• Perquè permet treballar sistemes complexes 
en base a la participació de tot un equip, a 
partir d’una metodologia emergent on es 
generen noves perspectives i enfocaments 
creatius, orientats a la solució. 

• Perquè permet que el 100% dels partici-
pants estiguin actius al 100% i interaccionin 
el 100% del temps, i que tots aportin al 
conjunt i escoltin als altres. Metodologia 
100/100

• Perquè permet generar noves maneres de 
pensar i mirades diferents, que ajudin a 
construir realitats diferents. 

• Perquè permet fomentar un compromís 
emocional dels participants amb el canvi i 
enfocar-los cap a accions transformadores.

• Perquè permet que tothom pugui aportar 
els seus coneixements i opinions en un camp 
de joc igualitari, mitjançant un diàleg 
honest i una comunicació col·laborativa.

• Perquè permet prendre decisions que 
tothom assumeixi solidàriament, tot i no 
estar-hi 100% d'acord, assegurant-se que   
no hi ha excuses o manca d'iniciativa perquè 
els participants no   van ser escoltats, ni van 
participar en la presa de decisions.

• Perquè permet generar idees disruptives 
de forma fàcil i ràpida, combinant elements 
visuals i objectes físics, i pensar de forma 
més creativa que només amb el simple ús 
discursiu de paraules i arguments.

• Perquè permet un vehicle de comunicació 
comú a tots els implicats. No tots tenim les 
mateixes habilitats comunicatives ni fluïdesa, 
mentre que a partir d'unes peces de 
LEGO® tots tenim una única base i un 
mateix punt de sortida.

• Perquè permet fer abans que pensar, de 
manera que disminueix el bloqueig que 
moltes vegades sentim en voler expressar 
coses. 

• Perquè al treballar amb models, les “críti-
ques” passen a fer-se de les persones als 
models, de manera que el debat es focalitza 
sobre les idees i no sobre els seus autors.

• Perquè fomenta:
 - L’expressió emocional
 - El desenvolupament cognitiu
 - La competició constructiva  
 - La comunicació oberta
 - L’ escolta activa
 - El lideratge distribuït
 - La cohesió de grup 
 - La cooperació
 - Entre moltes altres competències  
   personals, relacionals i d’equip.
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• REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES. Alinear a les persones i 
equips amb una visió, missió, valors i objectius estratègics comuns.

• GESTIÓ DE PROJECTES. Identificar i estructurar problemes 
i projectes complexos des de diferents punts de vista analitzant i 
definint escenaris de solució compartits.

• GESTIÓ D’EQUIP I LIDERATGE. Potenciant treball col·la-
boratiu, la cohesió interna, el sentit d’inclusió, la corresponsabili-
tat, etc...

• COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA. Millorar coordi-
nacions i relacions entre departaments, clients, proveïdors, etc. i 
visualitzar l'organització en el seu entorn, mercat, aliats i proveï-
dors estratègics.

• GESTIÓ DEL CANVI. Contrastar percepcions, paradigmes i 
models mentals en relació a entorns canviants.

• FOMENTAR LA INNOVACIÓ. Desvetllar una nova perspec-
tiva per estimular noves maneres de resoldre els reptes plantejats.
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