
Programa para niños de 5 a 7 años

UN VIATGE AL MÓN DELS TRENCACLOSQUES

TRENCACOCOS
Programa per a nens de 5 a 7 anys



PER QUÈ SORGEIX TRENCACOCOS ?
La tecnologia es mou ràpidament. 

La forma i la velocitat d’accès a la informació canvien constantment,  

així com les professions i l’ensenyament. 

D’aquí neix la necessitat de transmetre als nens noves habilitats que els ajudin 

a afrontar un futur incert. 

• Ser Creatiu 

• Comprovar i relacionar informació de diferents fonts 

• Resolució de problemes 

• Programació 
• En definitiva, PENSAR DIFERENT 



Trencacocos és un mètode ideal 
per a desenvolupar els 

components importants de la seva 
“Caixa d’eines”.  

En introduïr els Trencacocos en la 
seva forma de pensar, seguint 
sempre la pauta correcta, es 

genera un procés mental 
mitjançant el qual els nens 

progresen mentre es diverteixen.  

  

ELS PROBLEMES PASSEN DE 
SER UN OBSTACLE A UN 

DIVERTIT REPTE A SOLUCIONAR



Avui he après a resoldre el 
cub de Rubik !!

 



 
Sudoku    Tangram 
   Tic tac toe     Dames 
Jocs de lògica 

Farem un passeig de 30 setmanes treballant amb jocs molt 

coneguts però amb un nou mètode d’aprenentatge

El més important no és la resolució del joc, 

sino el Procès de pensament que ha seguit 

l'infant per aconseguir l'objectiu



INDIVIDUALS
•    Enfocament anal.lític 
•   Raonament 

•   Crear una visió alternativa 

•   Pensament 3D 

•   Habilitats mecàniques 
•   Crear estrategies diferents i originals 

BENEFICIS

COL.LECTIUS
• Comunicació 

• Intel.ligència col.lectiva 

• Interacció amb els companys  

Dins del programa del curs, es realitzaran mensualment activitats comunes i col·laboratives 
mitjançant jocs interactius



En recents estudis del Coeficient Intel.lectual dels estudiants, al 
Departament de Psicologia de la Universitat de Berkeley de la UC, la 
vicepresidenta Silvia Bunge i el seu equip, van observar un augment 

de 13 punts com a resultat d’un programa de 8 setmanes amb els 
jocs estructurats del Trencacocos.

https://www.newsweek.com/brain-muscle-really-223348

https://www.newsweek.com/brain-muscle-really-223348


EL PROGRAMA I LA METODOLOGIA

El programa es compon de 3 nivells per a optimitzar el rendiment i la diversió dels nens i nenes : 

Un mateix infant pot estar en diferents nivells al mateix temps, en funció del joc Trencacocos que 
s'estigui jugant. 

El professor els anirà guiant per a determinar amb quin tipus i en quin nivell de trencaclosques 
treballaràn

Nivell Iniciació: 

Aquest curs es centrarà en 
les regles del joc, introducció 

de conexeiments bàsics i 
habilitats.

Nivell Intermedi: 

Pràctiques i tasques de 
resolució de problemes.

Nivell Avançat: 

Pensament creatiu, anàlisi i 
enfocaments. Coneixements i 
habilitats d'alt nivell com ara 

proposar idees originals i evaluar



Les unitats del programa estan classificades segons tipologia de jocs:

MENTALS 

DE PROCÈS

ESTRATÈGIA

MIXTES

DE LÒGICA

MECÀNICS



El programa d'ensenyament gradual, basat en aquest principi, 
transporta als infants del simple al complex,  
del fàcil al difícil,  
del concret a l'abstracte,  
del conegut al desconegut,  
mostrant una relació progressiva en l’aprenentatge i amb dret a 
triar per part dels infants.



El material utilitzat en el curs consta d’una caixa amb llibres i 
jocs, un mètode dissenyat per un equip amb el suport i la 

experiència de la WORLD PUZZLE FEDERATION

Email: info@trencacocos.com

Website: www.trencacocos.com

Telefon: 679 41 94 74 - 677 03 07 02 

CONTACTE

http://www.trencacocos.com

