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LLISTA DE JOCS I JOGUINES EN CATALÀ. Novembre 2010   

JOGUINES de 0 a 3 anys 

Nom de la joguina 
Tipus de 
joguina 

Nom del 
fabricant 

Edat aprox. a 
qui va dirigit 

Preu 
orientatiu

 

Descripció de la joguina 

4x4 infantil r.c Cotxes Ós petit (JAC) 3 anys 20,0 

 

Cotxe amb diverses funcions: marxa endavant i 
marxa endarrere girant. Té so d'engegar i de clàxon. 

Accessoris de cuiner Joc simbòlic Com a casa ( JAC) 2 anys 20,0 

 

Un conjunt d'estris de cuina que inclou davantal, 
barret de cuiner i manyopla. 

Activitats divertides pel 
cotxet 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 12,0 

 

Un conjunt de dues peces adaptables a qualsevol 
cotxet, amb un disseny divertit i acolorit que 
estimularan i divertiran als més petits. 

Amiguet lluminós Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir de 5 mesos

 

12,0 

 

Al prémer la panxa, la cara s'il·lumina. Hi ha 
diferents models. 

Anelles apilables Joc de bressol Ós petit (JAC) 6/12 mesos 6,0 

 

Un clàssic de manipulació per als petits amb peces 
molt manejables. 

Animalets de corda Joc de bany Ós petit (JAC) A partir de 3 mesos

 

3,0 

   

Animalets musicals Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
7,0 

   

Animalets ruixadors Joc de bany Ós petit (JAC) A partir de 6 mesos

 

7,0 

   

Animals apilabes flotants

 

Joc de bany Ós petit (JAC) A partir de 6 mesos

 

15,0 
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Animals de bany Joc de bany Ós petit (JAC) 

A partir de 12 
mesos 

4,0 

   
Animals de granja bebès Animals Ós petit (JAC) 36 mesos 10,0 

 
Conjunt d'animals de granja petits. Hi ha diferents 
models. 

Animals granja Joc simbòlic Amics de JAC A partir de 2 anys 5,0 

   

Animals salvatges Joc simbòlic Amics de JAC A partir de 2 anys 5,0 

   

Animals salvatges Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
25,0 

 

Ninot de pelfa. 

Arc d'activitats safari Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 15,0 

   

Arca apilable pel bany Joc de bany Ós petit (JAC) A partir de 6 mesos

 

8,0 

   

Arrossega el cotxe amb 
encaixos 

Cotxes JAC A partir d'un any     

Autobús formes Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
20,0 

 

Els ulls es mouen quan giren les rodes. 

Avió infantil r.c Cotxes Ós petit (JAC) 36 mesos 20,0 

 

Avió a reacció amb llum i so. En el comandament hi 
ha el botó d'engegar, el de marxa enrere girant i el 
d'endavant. 

Avió rodamon 
correpassadissos 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
45,0 

 

Té un osset que es mou a ritme de la música, canvi 
de marxes i so real d'enlairament i aterratge. 

Bebè papallona Nina Ninetes (JAC) A partir de 9 mesos

 

10,0 

 

Nineta tova. 
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Bebè primeres paraules 
31 cm 

Joc simbòlic Ninetes (JAC) A partir de 2 anys     

Bagul de jocs 8 en 1 Construcció Ós petit (JAC) 36 mesos 25,0 

 
Un bagul que inclou encaixos, peces de construció, 
puzzles, trencaclosques

 

Blocs d'activitats 
apilables 

Construcció Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Cinc blocs de fusta que es poden encaixar un dins de 
l'altre amb cinc formes bàsiques encaixables. Té 
colors brillants, números, paraules i dibuixos per 
aprendre. 

Blocs construcció de 
Foam 68 peces 

Construcció Ós petit (JAC) 6/12 mesos 25,0 

 

Blocs de construcció resistents i segurs de material 
no tòxic, tou i submergible. Amb les seves variades 
formes i colors, el nen podrà fer un munt de 
construccions diferents. 

Bolet musical Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

   

Bot amb formes 
encaixables 

Construcció JAC A partir d'un any     

Botons per a cosir 
Treball 

psicomotricitat 
Abacus A partir de 3 anys     

Cadira aprenentatge 
català 

Activity Fisher-price 12 mesos 35,0 

 

El nadó s'ho passarà molt bé amb les divertides 
activitats d'aprenentatge que té aquesta cadira 
musical. Aprendrà les lletres, els números i els 
colors. 

Càmara infantil Activity Ós petit (JAC) 12 mesos 12,0 

 

Una simpàtica càmera que combina la diversió i 
l'aprenentage. Amb funció de flash, so real de 
càmara i divertits retrats. 
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Caminador 
multiactivitats 

Activity Ós petit (JAC) 6/12 mesos 25,0 

 
Un caminador actiu 3 en 1 que entreté, ensenya i 
desenvolupa l'habilitat per caminar. Fes la volta al 
caminador i descobreix les seves possibilitats. 

Camió amb eines Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 30,0 

 

Un conjunt complet format per un gran camió amb 
caixa d'eines i que es transforma en banc de treball 
plegable. Amb llums i sis sons electrònics. 

Camió de bombers 
electrònic 

Cotxes Ós petit (JAC) 36 mesos 20,0 

 

Camió complet de bombers. 

Camió infantil Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 12,0 

 

Simpàtics camions amb conductor. Podràs 
col·leccionar-los. Hi ha 2 models: camió bolquet i 
camió de bombers. 

Camió portacotxes 
electrònic 

Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 18,0 

 

Magnífic camió amb 4 sons electrònics i llums. En 
prémer els botons de la cabina del camió, se senten 
diferents sons i, quan l'empenys, se sent el so del 
motor. 

Cargols i rosques 
Treball 

psicomotricitat 
Abacus A partir de 2 anys     

Carret amb cubs 
educatius 

Construcció Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
15,0 

 

Un carret amb 28 peces de fusta amb lletres i 
números. 

Casa formes electrònica Construcció Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
15,0 

 

Casa amb encaixos, telèfon, pissarra, so, música i 
molt més. 

Casa multiactivitats Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 14,0 

   

Castell d'activitats Construcció Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Castell amb formes i figures encaixables. S'hi poden 
adaptar peces de construcció. Té una nansa pràctica 
per transportar. 



  
Llista de jocs i joguines en català

 
PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Novembre 2010

      
City Car Cotxes JAC team A partir de  2 anys 6,0 

   

Conjunt d'activitats 
anaguet 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 20,0 

 
Divertit conjunt de tres peces. Telèfon mòbil suau 
amb llum, mascota lluminosa per anar a dormir i 
sonall amb mossegador. Diferents models. 

Conjunt de figures 
magnètiques 

Joc simbòlic Ós petit (JAC) 18 mesos 7,0 

 

Un conjunt de figures magnètiques que podràs 
col·leccionar: animals de granja, salvatges o oficis.

 

Conjunt de te amb safata

 

Joc simbòlic Com a casa A partir de 2 anys 15,0 

 

Joc de te metàl·lic amb tetera i una safata. 5 peces.

 

Conjunt de vehicles  Cotxes JAC team A partir de 2 anys 10,0 

   

Conjunt de vehicles tous Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
15,0 

   

Conjunt d'estris de cuina 
26 peces 

Joc simbòlic Com a casa A partir de 2 anys 20,0 

 

Conjunt de 26 peces de cuina de metall. 

Conjunt esmorzar Joc simbòlic Com a casa ( JAC) A partir de 2 anys 15,0 

   

Conjunt jocs de bany Jocs de bany Ós petit (JAC) 12 mesos 20,0 

 

Un aneguet que es fixa amb ventoses i té diferents 
accessoris. 

Conjunt mascotes de 
goma 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 6/12 mesos 10,0 

 

Una familia d'aneguets una tortuga i un animalet 
ruixador. 
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Conjunt safari Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 30,0 

 
Conjunt de mòbil musical amb animalets, arc 
d'activitats per col·locar al cotxet o a la cadireta del 
cotxe i sonall. 

Cranc mossegador  Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 5,0 

   

Cub amb blocs de 
construcció de fusta 

Construcció Ós petit (JAC) 12 mesos 12,0 

 

Un cub amb 50 peces de fusta acolorides per fer tot 
tipus de construccions. 

Cub de construccions 
granja 

Construcció Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
12,0 

   

Cub educatiu Construcció Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
30,0 

 

Consta dels jocs següents: rellotge manual, peces 
lliscants, unir per parelles, puzzle i guies amb peces 
rotatòries. 

Cuquet caminador Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir de 9 mesos

 

12,0 

 

Quan el prems, es desplaça suau i ràpidament. 

Descapotable divertit Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
12,0 

   

Dolça nina Nina Ós petit (JAC) 3/6 mesos 12,0 

 

Una nina feta amb material suau i resistent. Al 
prémer la seva panxeta emet sons. Dos colors 
diferents. 

El meu primer cotxe Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
50,0 

   

El telèfon màgic Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
12,0 

   

El tren del circ Joc simbòlic Ós petit (JAC) 18 mesos 18,0 

 

Un tren que quan es col·loca el pallasso a la 
locomotora es posa en marxa. Els vagons porten 
animals. Un total de 13 peces. 
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Els burburs: descobreix 
els animals de la granja  

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   
Els burburs: descobreix 
els esports 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
la música 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
les fruites 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
les professions 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
les verdures 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Encaixables formes 
geomètriques 

Joc de 
construcció 

Diset A partir d'1 any     

Encaix de fusta Construcció Ós petit (JAC) A partir de 2 anys 8,0 

   

Escola 123 català Autoaprenentatge

 

Fisher-price 24 mesos 40,0 

 

Una joguina que combina el joc d'imitació amb 
l'aprenentatge, ja que ensenya als nens a comptar 
en català de l'1 al 20.  

Espiral d'animalets Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 15,0 

 

Divertit espiral amb simpàtics animalets de color 
molt vius. Té sons divertits i pots adaptar-los al 
cotxet o al bressol. 

Estoig amb granja 
infantil 

Joc simbòlic Ós petit (JAC) 18 mesos 30,0 

 

Crea el teu propi món de la granja. Una granja fàcil 
de muntar, amb animals i diferents accessoris. 

Estris de cuina Joc simbòlic Com a casa A partir de 2 anys 15,0 

 

Conjunt de 12 peces de cuina. 
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Estris de cuiner Joc simbòlic Com a casa A partir de 2 anys 15,0 

 
Conjunt de 8 peces de cuina de metall. 

Fax infantil gravador Activity Ós petit (JAC) 1 any 25,0 

 
Amb molts sons diferents, funcions de gravar 
missatges i pissarra magnètica. 

Flor musical Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 12,0 

 

Amb una dolça melodia. 

Furgoneta de formes Construcció Ós petit (JAC) 18 mesos 20,0 

 

Acolorit arrossegador que en moure's activa sons 
diversos, melodies i llums llampaguejants. En 
encaixar les peces en l'espai adequat, la furgoneta 
emet un so divertit. 

Gatets estirats Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
10,0 

 

Ninots de pelfa. N'hi ha de diferents. 

Gimnàs activitats  Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 25,0 

 

Inclou ossets, pilotes amb sons de picarol, 
mossegador i sonall. 

Gimnàs animalets 
portàtil 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 30,0 

 

Els animals emeten sons i la manta té diferents 
textures. 

Gimnàs d'activitats amb 
manta i mòbil musical 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 50,0 

 

És una combinació de mòbil i gimnàs amb molts jocs 
per divertir i estimular el bebè. Els animalets que 
pengen del mòbil ballen i giren. 

Girafa caminadora Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir de 9 mesos

 

12,0 

 

Quan la prems es desplaça suau i ràpidament. 

Girafeta musical Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 12,0 

 

Simpàtica girafeta que si li estires la corda sona una 
cançó musical. 

Gosset Bonzo Boxer Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 

Depèn de la 
mida. Entre 
20 i 100

 

Ninots de pelfa. N'hi ha de tres mides. 
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Gosset Carn Terrier Ninots Amics de JAC 

A partir de 12 
mesos 

20,0 

 
Ninot de pelfa. 

Gosset Schnauzer Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
20,0 

 
Ninot de pelfa. 

Gosset Sharpei Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 

Depèn de la 
mida. Entre 
25 i 100

 

Ninots de pelfa. N'hi ha de tres mides. 

Granja d'animals 
musicals 

Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
10,0 

   

Granja de formes 
musicals 

Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
15,0 

 

Per aprendre els colors i els animals tot jugant. Amb 
so, llum i 15 melodies. 

Granja infantil amb 
figures 

Joc simbòlic Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
15,0 

 

Una granja amb animals, figures, peces i una 
pràctica nansa per transportar-la. Inclou 11 peces. 

Granja formes 
geomètriques 

Encaix Diset  A partir 1 any     

Idèntic animals Joc de taula Educa-Borràs Entre 0 i 3 anys     

Idèntic personatges Joc de taula Educa-Borràs Entre 0 i 4 anys     

Idèntic vehicles Joc de taula Educa-Borràs Entre 0 i 3 anys     

Imatges per jugar (sèrie 
blanca) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

0/3 anys     

Instruments musicals. 
Assortit de 3 

Activity Ós petit (JAC) A partir de 2 anys 10,0 
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La banda de l'elefant Activity Ós petit (JAC) 1 any 20,0 

 
Un piano amb activitats que es converteix en un 
elefant. 

La Bella dorment Joc multimèdia 
Enciclopèdia 

catalana/ Vernal 
Media 

2/6 anys     

La Caputxeta Vermella Joc multimèdia 
Enciclopèdia 

catalana/ Vernal 
Media 

2/6 anys     

La dolça nina abraçada 
lluminosa 

Nina Ós petit (JAC) 3/6 mesos 15,0 

 

Nina tova, molt agradable d'abraçar i amb la cara 
lluminosa. 

La dolça nina pintura 
màgica 

Nina Ós petit (JAC) 3/6 mesos 20,0 

 

Pinta la nina amb el retolador d'aigua i mira com 
desapareix el dibuix al cap d'uns minuts. És màgica i 
no embruta. 

La festa del pop Jocs de bany Ós petit (JAC) 36 mesos 18,0 

 

Divertit cub amb aspecte de pop. Fa bombolles de 
sabó. 

La manteta dels 
descobriments 

Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 30,0 

 

Aixeca les casetes i els arbres per convertir la 
manteta en un món ple de color on el petit follet 
podrà passejar dins del seu cotxe. 

La meva primera pilota Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 12,0 

 

Una pilota tova i amb so. Diferents models. 

La sínia d'activitats Activity Ós petit (JAC) 18 mesos 30,0 

 

Una sínia que ajudarà al nen a desenvolupar la 
imaginació i els sentits. Al girar fa sortir boles de 
colors amb llums i sons i les fa saltar en el coet. 
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Laia dolces cançons Nina Ninetes (JAC) 

A partir de 12 
mesos 

30,0 

 
La Laia és una nina interectiva que emet sons i canta 
cançons en català. 

L'arca de Noè Ninots Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
12,0 

   

Lleó africà 30 cm Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
12,0 

 

Ninot de pelfa. 

Lleó africà 50 cm Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
25,0 

 

Ninot de pelfa. 

Llibres i jocs relacionats 
amb en Teo 

Jocs Timun Mas 
A partir de 12 

mesos 
A partir de 

10

   

Locomotora d'activitats 
amb laberint 

Activity Ós petit (JAC) 12 mesos 18,0 

 

Locomotora que en prémer la xemeneia xiula amb so 
real. Els ulls es mouen quan giren les rodes. 

Maga pàrquing infantil Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
40,0 

 

Un pàrquing pels més petits amb 3 cotxes, rampes, 
ascensors i molta mobilitat. 

Maletí de metge Joc simbòlic Joc Jac A partir de 2 anys 18,0 

 

Maletí de metge amb molts accessoris. 

Mamut Ninots Amics de JAC A partir de 3 mesos

 

60,0 

 

Animal de pelfa que aguanta fins a 100 kg. 

Manta musical la granja Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 30,0 

 

Manta de la granja per als més petits. Amb 8 
cançons, un munt de sons divertits, moltes textures i 
activitats. 

Mascota lluminosa Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

 

Se li il·lumina la cara.
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Mascotes aquàtiques Jocs de bany Ós petit (JAC) 12 mesos 13,0 

 
Un conjunt de divertides mascotes de colors bàsics. 
Són 7 peces que es poden desar en una bossa de 
xarxa. 

Mega conjunt musical Activity Ós petit (JAC) 36 mesos 30,0 

 

Conjunt musical que inclou tambor, guitarra, 
castanyoles, maraques, panderetes i picarols.  

Mega trailer Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Vehicle amb llum i so. 2 models: camió de reciclatge 
i camió de transport de vehicles. 

Mireia canta cançons Nina Drim A partir de 3 mesos

 

25,0 

 

Canta tres cançons en català. 

Mòbil musical animalets Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 20,0 

 

Mòbil per al bressol. 

Món aquàtic de roba Joc de bany Ós petit (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
13,0 

   

Mono Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
30,0 

 

Ninot de pelfa. 

Mossegador 2 Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir d'1 mes 6,0 

   

Mossegador encadenat Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 6,0 

   

Mossegador encadenat Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir d'1 mes 7,0 

   

Moto infantil r.c Cotxes Ós petit (JAC) 36 mesos 20,0 

 

Una moto amb figura per als més petits. És de ràdio 
control i té llum i so. 
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Moto simulador de 
conducció 

Activity Ós petit (JAC) 36 mesos 30,0 

 
Rèplica perfecte d'una moto real amb tots els seus 
components. Amb panell de comandament, 
transmissor amb so, fars, melodies i llums. 

Nina de roba 33 cm (2 
unitats) 

Nina Ninetes (JAC) A partir del mes 7,0 

   

Nina de roba 51 cm (2 
unitats) 

Nina Ninetes (JAC) A partir del mes 10,0 

   

Nineta tova Nina Ninetes (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
18,0 

   

Ós marró amb so (mida 
gran) 

Ninots Amics de JAC 36 mesos 50,0 

 

Ninot de pelfa de 50 cm. 

Ós marró amb so (mida 
petita) 

Ninots Amics de JAC 36 mesos 20,0 

 

Ninot de pelfa de 30 cm. 

Osset Sherbet 65 cm Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 

Depèn de la 
mida. Entre 
15  i 40 

 

Ninots de pelfa. N'hi ha de tres mides. 

Petita Mandarina Nina Diset A partir de 9 mesos

 

30,0 

 

La Petita Mandarina: canta 2 cançons i 6 melodies de 
bressol catalanes amb la veu de la Gisela. Té mans 
de titella per jugar i quan li poses el xumet 
barboteja.  

Piano orquestra 
d'animals 

Activity Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Mentre el nen toca els sons dels 5 instruments 
diferents que té aquest piano, l'osset balla, els 
músics toquen i s'encenen llums llampeguejants per 
estimular l'oïda i la capacitat visual. 
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Poni rodamon Activity Ós petit (JAC) 12 mesos 45,0 

 
Un poni que divertirà molt el nen. Es pot fer servir 
com a balancí o traient la base encaixable. Es 
transforma en un poni que va rodant per desplaçar-
se amunt i avall. 

Pop gegant activitats Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

 

Té diferents formes i textures a les seves potes 
perquè el bebè es distregui. Es pot muntar al bressol 
o al cotxet. 

Projector de llum 
giratori 

Joc de bressol Ós petit ( JAC ) 0/3 mesos 30,0 

 

El llum inclou 4 figures amb moviment giratori que 
donen voltes en el carrusel. També té efectes sonors 
extres, diferents melodies i temporitzador. 

Puzle de fusta 2 en 1 Construcció Ós petit (JAC) A partir de 2 anys 8,0 

   

Puzle de fusta assortits Construcció Ós petit (JAC) A partir de 2 anys 8,0 

   

Reproductor musical Activity Ós petit (JAC) 18 mesos 10,0 

 

Un reproductor de fàcil ús i de grans tecles 
lluminoses. Té 7 melodies i 4 efectes de so. 

Saltamartí de roba Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 12,0 

 

Amb so i moviment. Hi ha diferents models. 

Simulador pel cotxet Joc de bressol Ós petit (JAC) 3/6 mesos 25,0 

 

Amb sons reals de cotxe, plafó de comandaments 
amb llums i diferents melodies. S'ajusta al cotxet 
amb unes pinces. 
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Sonall d'activitats Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 7,0 

   

Sonall d'activitats Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

   

Sonall electrònic Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir de 3 mesos

 

8,0 

 

Emet sons. 

Sonall mascota Joc de bressol Ós petit (JAC) A partir de 6 mesos

 

10,0 

   

Súper manta de roba Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 50,0 

 

Manta d'activitats amb diferents sons i jocs pel bebè. 

 

Tambor d'activitats Activity Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Conjunt de tambors amb sons electrònics de bateria i 
efectes rítmics que permeten al nen millorar les 
seves habilitats motrius. Inclou 4 modalitats de joc. 

Tassetes apilables Joc de bressol Ós petit (JAC) 6/12 mesos 5,0 

 

Conjunt de tasses apilables, de colors, encaixables i 
adequades per les capacitats de manipulació de 
l'infant 

Taula d'activitats 
electrònica 

Activity Ós petit (JAC) 12 mesos 25,0 

 

Una taula amb múltiples activitats musicals i divertits 
jocs de llums i formes. 

Taula d'activitats 
electrònica 

Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
25,0 

   

Teatre de titelles 
fantasia 

Titelles Joc JAC A partir de 2 anys 25,0 

 

Teatrí de titelles. 
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Teclat del circ 2 en1 Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 20,0 

 
Es pot fixar al bressol. Amb un munt de sons 
d'animals, melodies i tecles lluminoses. 

Teclat musical 
multiactivitats 

Activity Ós petit (JAC) 12 mesos 30,0 

 

Tocar música, jugar, apendre i divertir-se i moltes 
coses més que podràs fer amb aquest teclat. 

Telèfon màgic Joc simbòlic Ós petit 
A partir de 18 

mesos     

Telèfon mòbil Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

 

De roba, emet sons. Diferents models 

Telèfon mòbil educatiu  Activity Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
10,0 

 

Per aprendre els nombres, colors i formes, tot 
jugant. El so és en castellà i anglès. 

Tira d'animals Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

 

Joc per al cotxet. 

Titella Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 10,0 

 

Titella de roba. Diferents models. 

Titella felí Ninots Amics de JAC A partir de 2 anys 25,0 

   

Tortuga de formes 
(vibradora) 

Construcció Ós petit (JAC) 18 mesos 20,0 

 

Quan col·loques correctament les formes de colors, la 
tortuga comença a vibrar, sona una cançó i s'activen 
unes llums divertides. 

Tractor divertit Joc simbòlic Ós petit (JAC) 18 mesos 20,0 

 

Un simpàtic tractor amb remolc, amb el pagès i 4 
animals. Els animals emeten el seu so característic. A 
més, el tractor emet música. 
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Tractor divertit Joc simbòlic Ós petit (JAC) 

A partir de 18 
mesos 

20,0 

 
Els animals emeten els seus sons característics. A 
més, el tractor emet música. 

Tràiler portacotxes Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Un camió-tràiler amb rampa retràctil per a carregar 
els cotxes. Inclou un cotxe de fórmula 1 de roda 
lliure desmuntable i figura articulades. 

Tràiler portacotxes Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
15,0 

 

Un camió-tràiler amb rampa rectràctil per a carregar 
els cotxes. Inclou 1 cotxe i figures. 

Tren de construccions de 
fusta 

Cotxes Ós petit (JAC) 24 mesos 15,0 

 

Un tren amb 18 peces amb colors vius, de diferents 
formes i mides amb les quals el nen desenvoluparà 
les habilitats de coordinació i identificació. 

Vaqueta apilable Joc de bressol Ós petit (JAC) 0/3 mesos 15,0 

 

Aquesta joguina és ideal per a desenvolupar la 
coordinació del nadó. Les anelles estan dissenyades 
per unir-les una rere l'altre i per apilar-les en ordre 
de grandària. 

Vehicle d'emergència 
parlador 

Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 15,0 

 

Uns vehicles que parlen i tenen sons, amb botons de 
colors, accessoris movibles, llums, sirena amb so 
real, compartiment posterior per guardar els 
accessoris. 3 models diferents: policia, bombers i 
ambulància. 

Vehicle musical Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
10,0 

   

Vehicle musical Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
12,0 
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Vehicles apilables 
musicals 

Cotxes Ós petit (JAC) 18 mesos 20,0 

 
Tenene doble diversió: es poden encaixar uns dins 
dels altres i es poden apilar. Toquen música i es 
mouen. 

Vehicles magnètics Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 12 

mesos 
10,0 

   

Vehicles rodamón Cotxes Ós petit (JAC) 
A partir de 18 

mesos 
7,0 

   

Vesteix la teva nineta Complement nina

 

Ninetes (JAC) A partir de 2 anys 18,0 

   

Vine a jugar amb en Pipo

 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 2/6 anys     

Volant de conductor amb 
so 

Joc bressol Ós petit A partir de 6 mesos

     

Xilo piano Activity Ós petit (JAC) A partir de 2 anys 20,0 

 

Dos instruments musicals en 1. Té 6 partitures de 
ritmes fàcils i notes de colors. Amb un compartiment 
per guardar les baquetes. 

Ximpanzé Ninots Amics de JAC 
A partir de 12 

mesos 
30,0 

 

Ninot de pelfa 

JOGUINES entre els 3 i els 6 anys 

Nom de la joguina 
Tipus de 
joguina 

Nom del 
fabricant 

Edat aprox. a 
qui va dirigit 

Preu 
orientatiu

 

Descripció de la joguina 

A tot clic 1 Joc multimèdia 
Enciclopèdia Catalana 

/ Vernal Media 
3/5 anys     

A tot clic 2 Joc multimèdia 
Enciclopèdia catalana 

/ Vernal Media 
5/7 anys     
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ABC Xerraire Joc educatiu Diset A partir de 4 anys 22,0 

 
Per aprendre les lletres de l'abecedari escrites en 
majúscules i minúscules. El nen pot escriure paraules 
seguint els models i dibuixar. 

Abecedari mural Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     

Ajunta 4 Joc de taula Joc de JAC A partir de 3 anys 8,0 

   

Alfabet Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 3 i 5 anys 35,0 

 

Joc d'entreteniment per als nens i nenes més petits. 
Consisteix en l'aparició de diverses lletres que 
s'animen amb moviments del ratolí. Joc ben 
entretingut per jugar amb nens i nenes que encara 
no s'han familiaritzat amb les lletres. 

Alimentació de fusta Joc simbòlic Com a casa (JAC) 
A partir de tres 

anys 
15,0 

 

Alimentació de fusta. Hi ha tres models diferents. 

Animaths primers 
nombres 

Joc de taula Nathan A partir de 3 anys     

Aprèn escriure Joc educatiu Diset A partir de 3 anys 30,0 

   

Aprèn a llegir amb en 
Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/6 anys     

Aprèn l'abecedari amb el 
so de les lletres  

Autocorrectiu i 
bilingüe 

Diset A partir de 3 anys 30,0 

 

Amb les 8 diferents activitats de llum i so, l'infant es 
divertirà mentre descobreix els números de l'1 al 10, 
les lletres de l'alfabet i les primeres paraules en 
català. Funciona amb piles. 

Aprèn música amb en 
Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/12 anys   
Jocs en què grans i petits aprenen les notes, el 
pentagrama i els noms dels instruments. 
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Aprèn les paraules Joc educatiu Clementoni Entre 4 i 7 anys     

Aprèn les matemàtiques Joc educatiu Clementoni Entre 5 i 8 anys     

Aprenc a comptar Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 4 anys 20,0 

 

Aprèn a reconèixer els números de l'1 al 20 

Aprenc a llegir Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 5 anys 15,0 

 

Joc autocorrectiu per aprendre a llegir i a lletrejar. 
Amb 15 làmines de 6 paraules. 

Aprenc a sumar i a 
restar 

Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 5 anys 20,0 

 

Aprèn les primeres operacions matemàtiques. 

Aprenc anglès a (través 
del català) 

Joguina 
intel·ligent

 

Alday A partir de 6 anys 30,0 

 

Aprèn jugant amb més de 400 paraules en anglès. 
Ho explica en català i ho tradueix en anglès. Inclou 
36 làmines amb temes variats. 

Aprenc l'abecedari Joc educatiu Educa-Borràs 
A partir de tres 

anys 
20,0 

 

Aprèn a conèixer les lletres i a llegir les primeres 
paraules.  

Armari Nina Abacus A partir de 3 anys     

Armari de princesa Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 60,0 

 

Mobles de nines. 

Arnau, el rellotge savi Ordinador Alday A partir de 3 anys     

Audi R8 Le Mans Cotxes Ós petit A partir de 5 anys 15,0 

 

Més de 45 peces i accessoris desmuntables per jugar 
i muntar a l'hora. 

Avió de passatgers Cotxes Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 20,0 
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Baby Animals Joc de taula Educa-Borràs Entre 2 i 5 anys     

Baby Form Joc de taula Educa-Borràs Entre 2 i 4 anys     

Baby colors Joc de taula Educa-Borràs Entre 2 i 4 anys     

Bateria de cuina de ferro 
esmaltat 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 5 anys 12,0 

   

Bebè amb sons Nines Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 12,0 

   

Bebè amb sons i 
accessoris 

Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 20,0 

 

Nina de 38 cm. que emet els sons propis d'un nadó. 

Bebè parlador Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 18,0 

   

Bebè ploraner Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 12,0 

   

Bebè primeres paraules Nines Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

   

Bloc de treball de fusta Joc simbòlic Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

 

Amb 36 peces. 

Blocs de construcció 
(100 peces) 

Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 12,0 

 

Blocs de formes i colors diferents per passar bones 
estones. 100 peces. 

Blocs de construcció 
(120 peces) 

Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 20,0 

 

Blocs de formes i colors diferents per passar bones 
estones. 120 peces. 
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Blocs de construcció (30 
peces) 

Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 10,0 

 
Blocs de formes i colors diferents per passar bones 
estones. 30 peces. 

Blocs de construcció (46 
peces) 

Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 13,0 

 

Blocs de formes i colors diferents per passar bones 
estones. 46 peces. 

Boles de collarets de 
fusta 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 20,0 

 

Boles i peces de fusta amb els quals es poden crear 
braçalets, anells i collarets. 

Bossa amb accessoris Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) 
A partir de tres 

anys 
13,0 

 

Bossa que conté un mòbil, claus i accessoris de 
maquillatge. 

Bossa de metge Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 8,0 

   

Bressol Nina Abacus A partir de 3 anys     

Bressol de viatge Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 20,0 

 

Cotxet per a nines. 

Caillou explica contes 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday A partir de 4 anys   Parla en català. 

Calendari català joguines Eurotoys A partir de 5 anys     

Camió transportador Cotxes JAC team A partir de 3 anys 10,0 

   

Capsa de paraules i 
frases 

Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     

Capsa de sons amb 
lletres 

Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     
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Capsa de títols i paraules

 
Joc educatiu Vicens Vives 4/5 anys     

Capsa de vocabulari Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Carretó de neteja Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 10,0 

   

Casa de nines de fusta Nina Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 30,0 

 

Casa de dues plantes amb dormitori, sala d'estar i 4 
ninos. 

Cavall amb sons Ninots Amics de JAC A partir de 5 anys 40,0 

 

Si li apretes l'orella farà el so del cavall (renillarà). 
Aguanta un pes de fins a 100 kg. 

Cavall màgic amb sons Ninots Amics de JAC A partir de 5 anys 40,0 

 

Si li apretes l'orella farà el so del cavall (renillarà). 
Aguanta un pes de fins a 100 kg. 

Cistell de palla Joc simbòlic Abacus A partir de 3 anys     

Cistella com a casa Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 12,0 

   

Cistella de te (16 peces) Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 10,0 

 

Cistella de te. 

Cistella joc de te Joc simbòlic Posa't guapa A partir de 3 anys 10,0 

 

Una cistella amb 13 peces de porcellana. 

Coberteria Joc simbòlic Com a casa ( JAC) A partir de 5 anys 6,0 

   

Col·lecció de jocs

 

Joc de taula En acció (JAC) A partir de 4 anys 8,0 
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Colorama Manualitats Manualitats (JAC) A partir de 5 anys 15,0 

   

Compte de l'1 al 10 Joc educatiu Clementoni A partir de 4 anys     

Coneix Catalunya Joc de taula Diset A partir de 4 anys     

Conjunt ciutat Nines Ninetes (JAC) A partir de 4 anys 30,0 

   

Conjunt d'accessoris de 
metge 

Joc simbòlic Joc JAC A partir de 3 anys 25,0 

 

Un conjunt molt complet amb tots els elements 
mèdics bàsics per a la cura dels ninos. Tot a dins 
d'un pràctic maletí. 

Conjunt d'alimentació Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 4 anys 10,0 

   

Conjunt d'animalets de 
granja 

Ninots Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 10,0 

   

Conjunt d'animalets 
salvatges 

Ninots Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 10,0 

   

Conjunt d'animals Joc simbòlic Amics de JAC A partir de 2 anys 12,0 

   

Conjunt de complements 
de moda 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

   

Conjunt de construcció 
de fusta 

Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 12,0 

 

Col·lecció de peces de fusta que representen una 
ciutat. N'hi ha 4: port i granja; aeroport i hospital; 
escola i restaurant; policia i bombers. 
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Conjunt de cotxet 5 en 1 Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 45,0 

 
Inclou cotxet plegable amb cistella i nansa, bossa 
bressol extraïble, bossa, cadireta i nina tova. 

Conjunt de cuina d'acer Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 16,0 

 

20 peces d'acer i porcellana. 

Conjunt de doctor Joc simbòlic JAC A partir de 3 anys     

Conjunt de pícnic Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

   

Conjunt de pizza Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 5 anys 10,0 

 

El motlle es pot posar al forn. Té 5 peces. 

Conjunt de te amb 
cistella de pícnic 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 4 anys 15,0 

 

Un conjunt de te amb 12 peces de porcellana a dins 
d'una magnífica cistella de pícnic. 

Conjunt de te amb 
cistella de pícnic 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 5 anys 15,0 

   

Conjunt de vehicles 1. 
Curses 

Cotxes JAC team A partir de 3 anys 12,0 

   

Conjunt de vehicles 1. 
Porta-cotxes 

Cotxes JAC team A partir de 3 anys 12,0 

   

Conjunt de vehicles 1. 
Rescat 

Cotxes JAC team A partir de 3 anys 12,0 

   

Conjunt de vehicles 1. 
Escombraries 

Cotxes JAC team A partir de 3 anys 12,0 
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Conjunt de viatges 7 en 
1 

Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 35,0 

 
Inclou una nina, un llit de viatge amb bossa per 
transportar-lo, una trona, un pitet, una vaixella per 
donar el menjar i un cotxet per passejar-la. 

Conjunt estris cuina de 
luxe 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 4 anys 40,0 

 

Té motlles, cassoles, plats, estris de cuina, 
agafadors, manyopla, davantal i fins a 23 peces. 

Corda de saltar musical Joc de moviment

 

Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 10,0 

   

Cotxe 1.32 Cotxes JAC team A partir de 4 anys 10,0 

   

Cotxe divertit Cotxes JAC team A partir de 3 anys 13,0 

   

Cotxes metàl·lics

 

Joc simbòlic JAC team A partir de 3 anys     

Cotxet amb capota Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 25,0 

 

Cotxet per a nines. 

Cotxet buggy Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 60,0 

 

Cotxet per a nines. 

Cotxet cadireta Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 70,0 

 

Cotxet per a nines. 

Cotxet cadireta amb 
cuco 

Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 30,0 

 

Cotxet per a nines. 

Cotxet cadireta amb 
cuco 2 

Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 50,0 

 

Cotxet per a nines. 
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Cotxet cuco Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 50,0 

 
Cotxet per a nines. 

Crea els teus collarets Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 10,0 

   

Crea els teus collarets 
amb pedres precioses 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 12,0 

 

Podràs fer-te collarets, braçalets i arracades.  

Crea els teus collarets de 
fusta 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 12,0 

 

Conjunt amb boletes i un munt d'accessoris per a 
confeccionar collarets de fusta. 300 peces. 

Creuaparaules Joc de taula Joc JAC A partir de 5 anys 8,0 

   

Cuineta de fusta Joc simbòlic Abacus A partir de 3 anys     

Cuina de fusta 
envernissada 

Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 120,0 

 

Cuina de fusta. 

Cuina de fusta melamina

 

Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 180,0 

 

Cuina de fusta. 

Cuina infantil Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 100,0 

 

Cuina de fusta. 

De l'1 al 10 Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 3 anys     

Descobreix l'univers amb 
en Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 5/12 anys     

Dictats Muts Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     
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Dictats muts 2 Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

Dòmino animals Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino animals de 
granja 

Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 6 anys     

Dòmino animals de 
plastilina 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino clàssic Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino dolços animalets

 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino els meus amics 
Tigger i Pooh 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino foam Joc de taula Ós petit (JAC) 3 anys 20,0 

 

28 peces de dòmino grans i acolorides per jugar i 
aprendre alhora. Són de foam resistents i segures. 

Dòmino foam gegant Construcció Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

 

28 peces de dòmino grans i acolorides per jugar i 
aprendre alhora. 

Dòmino fruits Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino dinosaure Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 6 anys     

Dòminos Joc de taula Vicens Vives 5/6 anys     
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Dòmino la casa d'en 
Mickey Mouse 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino musical  Joc musical Fasolcat A partir de 3 anys   
Per aconseguir millorar el coneixement i el 
reconeixement de les figures rítmiques musicals 
bàsiques a través del clàssic joc del dòmino. 

Dòmino de vehicles Joc de taula Educa Borràs Entre 4 i 7 anys     

Duni el contacontes 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday A partir de 4 anys 30,0 

 

Duni explica al nen 8 divertits contes ple d'animació 
musical i efectes de so. Inclou llibre de contes. 

Educa-magnètic arca 
dels animals 

Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 8 anys     

Educa-magnètic 
aeroport 

Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 8 anys     

Educa-magnètic ciutat Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 8 anys     

Educa Memory Game 
Bàsic 

Joc de taula Educa borràs 3/6 anys     

El biquini de Bellini  Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

El bosc trapella (sèrie 
taronja) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     
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El calidoscopi. Explora 
colors, nombres i papers 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
Entre 3 i 5 anys 35,0 

 
Aquest joc permet que l'adult acompanyi l'infant en 
el descobriment de les combinacions de colors, en 
l'aprenentatge dels números a través del joc i a 
començar a experimentar amb operacions 
matemàtiques. 

El calidoscopi. Explora 
forma 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 3 i 5 anys 15,0 

 

Aquest joc d'ordinador consisteix a endevinar els 
contorns iguals entre un grup de diferents peces, a 
crear mosaics copiant-ne un original, a construir un 
paisatge, etc. 

El calidoscopi. Explora 
formes, lletres i sons 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 3 i 5 anys 35,0 

 

El menú inicial permet explorar els diversos jocs en 
cadascun d'aquests tres àmbits. Els jocs de formes 
permeten identificar contorns iguals entre diverses 
opcions molt similars. Els de les lletres ens permet, 
per exemple, escriure sobre una pissarra. El tercer 
joc, el de la música, és especialment didàctic i ens 
permet repetir sobre un teclat peces musicals 
clàssiques. 

El cos humà amb en Pipo 
(edició especial) 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 5/12 anys     

El gegant del pi Joc multimèdia La Galera A partir de 3 anys     

El gran pet de la 
màquina de l'oncle 
Albert (sèrie verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

El Joc de l'Oca Joc de taula Cartes Catalanes A partir de 5 anys 16,0 
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El joc del wok Joc de taula Joc JAC A partir de 4 anys 15,0 

   
El meu profe caillou 
(català anglès) 

Joc interactiu Alday A partir de 4 anys 38,0 

   

El meu PC Tortuga 
Joguina 

intel·ligent

 

Bizak A partir de 3 anys 86,0 

   

Joguina completa amb 66 activitats en la modalitat 
d'ordinador a més de la modalitat de karaoke. Conté 
activitats de lletres i llenguatge per a un fàcil i 
divertit aprenentatge de l'alfabet, els números i les 
operacions matemàtiques bàsiques. Funció karaoke 
amb 15 cançons infantils per cantar amb el micròfon. 
Totalment trilingüe: en català, castellà i anglès. 

El meu primer mosaic Manualitats Manualitats (JAC) A partir de 3 anys 8,0 

   

El peix irisat, el més bell 
de l'oceà (sèries 
taronja) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

El sastre valent Joc de taula Vicens Vives 5/6 anys     

El tresor de la màquina 
de l'oncle Albert (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Elefant amb sons Ninots Amics de JAC A partir de 5 anys 50,0 

 

Si li prems l'orella, farà el so de l'elefant. Aguanta 
fins a 100 kg. 

Els burburs: descobreix 
els animals de la granja  

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
els esports 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 
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Els burburs: descobreix 
la música 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   
Els burburs: descobreix 
les fruites 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
les professions 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els burburs: descobreix 
les verdures 

Jocs multimèdia Educa-Multimèdia De 0 a 6 anys 18,5 

   

Els colors Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Els meus amics els 
cadells 

Joc educatiu Clementoni Entre 3 i 5 anys     

Els trucs del Màgic 
Grillat / Màgic Grillat. El 
misteri del nen perdut / 
Màgic Grillat. El segrest 
del gos 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

En Jaumet trapella (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

En Patufet Joguines Vicens Vives 4/5 anys     

Encaix gegant de granja Construcció Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 6,0 

   

Endevina qui és! Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 4 anys 12,0 
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Equip de vehicles 
rodamon 

Cotxes Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 12,0 

   
Escola de fantasia (sèrie 
taronja) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Escola de fantasia / El 
bosc trapella 
(presentació 2 en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Escola de les tres 
Bessones 

Nines Cromosoma A partir de 3 anys     

Escombra, raspall i 
recollidor 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 7,0 

   

Estoig de maquillatge Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 4 anys 15,0 

 

Un estoig amb 3 safates plenes de cosmètics per 
poder-te maquillar. 

Estores d'escuma 
Abacus   

Abacus A partir de 3 anys     

Estris de cuina (12 
peces) 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 18,0 

   

Estris de cuina (13 
peces) 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 5 anys 12,0 

   

Estris de pastisseria Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 5 anys 20,0 

 

Amb motlles antiadherents, estris de fusta i d'acer 
inoxidable. 14 peces. 

Estructura de la frase Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Estructura de la frase Joc educatiu Vicens Vives 4/5 anys     
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Estudi de tatuatges Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 20,0 

   
Fantasma de mitjanit / 
Taller fantasma 
(presentació 2 en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Faves comptades (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Fem paraules Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     

Formar paraules Joc educatiu Diset A partir de 5 anys 10,0 

 

Joc per a introduir l'infant a la lectura i a la formació 
de paraules en català a través d'un sistema de fitxes 
autocorrectives. 

Frases murals Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     

Futbolí de sobretaula Joc de taula JAC A partir de 3 anys     

Gandula Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

 

Cotxet per a nines. 

Geografia amb en Pipo Joc multimèdia Cibal Multimèdia 4/12 anys     

Goma de saltar Joc de moviment

 

Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 3,0 

   

Granja de fusta de luxe Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 30,0 

 

Granja amb grangers i diferents animals. 
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Granotes caça boles Joc de taula En acció (JAC) A partir de 5 anys 10,0 

 
Joc d'acció on la granota que aconsegueixi més boles 
guanya. Per fer saltar la granota s'ha de prémer 
ràpidament la palanca cap endarrere. 

Idea Joc intel·ligent

 

Clementoni A partir de 4 anys 20,0 

   

Idèntic educa animals Joc de taula Educa-Borràs A partir de 4 anys 12,0 

 

Joc de memòria per aparellar les imatges d animals 
de plastilina que són iguals.  

Idèntic educa objectes Joc de taula Educa-Borràs A partir de 3 anys 10,0 

 

Joc de memòria per als més petits, amb dibuixos 
senzills i colors vius. 18 targetes, que són nou 
objectes. Per a un jugador o més.  

Idèntic Mickey i amics Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 9 anys     

Idèntic personatges Joc de taula Educa-Borràs Entre 0 i 4 anys     

Idèntic princeses Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 9 anys     

Idèntic Winnie the Pooh Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 9 anys     

Imagina i crea amb en 
Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/10 anys     

Jaume diversió 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday A partir de 3 anys 40,0 

 

Trilingüe: català, castellà i anglès. 54 activitats. 

Les síl·labes

 

Joc educatiu Educatiu JAC A partir de 5 anys     
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Lectrònic abecedari     A partir de 4 anys     

Jaume Juganer 
Ordinador 
trilingüe 

Alday 3/6 anys     

Jaume Màgic 
Ordinador 
trilingüe 

Alday 3/5 anys     

Jaume Smart 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday 4/7 ays 40,0 

 

Trilingüe: català, castellà i anglès. 92 activitats 
educatives en 10 categories. 

Jo aprenc a llegir Joc educatiu Diset A partir de 5 anys 20,0 

 

Joc de fitxes autocorrectives per a formar paraules. 

Joc de pesca Joc de moviment

 

Joc JAC A partir de 5 anys 8,0 

   

Joc de plantilles de 
dibuix 

Manualitats Artístic (JAC) A partir de 5 anys 10,0 

   

Jocs de cartes Joc de taula Vicens Vives 5/6 anys     

Juga amb en Pipo a la 
ciutat 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/7 anys     

Juguem a... conèixer el 
nostre cos 

Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 4 anys     

Juguem a... les vocals Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 3 anys 15,0 

 

El joc ofereix atractives fitxes i materials i, a més, un 
divertit CD-ROM que inclou el mateix joc en la versió 
per a ordinador, tres jocs addicionals sobre la 
mateixa temàtica i moltes sorpreses més. 
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Juguem a comptar fins a 
10 

Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 3 anys 15,0 

 
El joc ofereix atractives fitxes i materials i, a més, un 
divertit CD-ROM que inclou el mateix joc en la versió 
per a ordinador, tres jocs addicionals sobre la 
mateixa temàtica i moltes sorpreses més. 

Juguem a sumar i a 
restar 

Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 5 anys 15,0 

   

Juguem a... comptar fins 
a 20 

Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 4 anys 15,0 

   

Juguem a... lletrejar Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 5 anys 14,0 

   

Juguem a... les hores Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 4 anys 15,0 

 

El joc ofereix atractives fitxes i materials i, a més, un 
divertit CD-ROM que inclou el mateix joc en la versió 
per a ordinador, tres jocs addicionals sobre la 
mateixa temàtica i moltes sorpreses més. 

Koali 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday A partir de 3 anys     

La Bella dorment Joc multimèdia 
Enciclopèdia catalana 

/ Vernal Media 
2/6 anys     

La capsa de les 
sorpreses (sèrie taronja)

 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

La Caputxeta Vermella Joc multimèdia 
Enciclopèdia catalana 

/ Vernal Media 
2/6 anys     
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La casa de la família feliç

 
Nina Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 40,0 

 
Casa amb accessoris. Inclou petits ninots que 
representen una família. 

La casa misteriosa Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 5 i 8 anys     

La granja de l'1 al 10 Joc educatiu Clementoni Entre 3 i 5 anys     

La màquina dels jocs de 
l'oncle Albert (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

La Rateta que 
escombrava l'escaleta 

Joc multimèdia La Galera A partir de 3 anys     

La Rateta que 
escombrava l'escaleta 

Joguines Vicens Vives 5/6 anys     

L'abecedari Joc educatiu Diset A partir de 4 anys 10,0 

 

Per a aprendre les 26 lletres que formen l'abecedari 
català. A cada peça hi ha una lletra en majúscula i en 
minúscula. 

L'abecedari Joc educatiu Clementoni Entre 3 i 5 anys     

L'armari de les joguines 
(sèrie taronja) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Les meves primeres 
passes amb en Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 1/4 anys     
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Les meves primeres 
paraules 

Joc educatiu Clementoni Entre 4 i 6 anys     

Les formes i els colors Joc educatiu Clementoni Entre 3 i 5 anys     

Les set cabretes Joc de taula Vicens Vives 4/5 anys     

Les síl·labes

 

Joc educatiu Diset A partir de 5 anys     

Les tres bessones fan les 
paus 

Joc multimèdia Cromosoma 3/6 anys     

Les tres bessones i el 
planeta formatge 

Joc multimèdia Cromosoma 3/6 anys     

Les tres bessones i les 
tres erres 

Joc multimèdia Cromosoma 3/6 anys     

Les tres bessones i 
l'Olimpíada més 
especial. 

Joc multimèdia Cromosoma 3/6 anys     

Les tres bessones i tres 
gotes d'aigua 

Joc multimèdia Cromosoma 3/6 anys     

Les tres bessones. La 
caseta de les tres 
bessones 

Joc multimèdia Cromosoma A partir de 3 anys     

Les tres bessones. 
L'escola de les tres 
bessones 

Joc multimèdia Cromosoma A partir de 4 anys     
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Les vocals Joc educatiu Diset A partir de 4 anys 8,0 

 
Joc autocorrectiu per a aprendre les vocals en 
majúscules i minúscules. Els dibuixos d'una mateixa 
lletra poden intercanviar-se. 

Les vocals Joc educatiu Educa-Borràs A partir de 3 anys     

Llit de princesa Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 45,0 

 

Mobles de nines. 

Logico piccolo Llengua Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

Logico piccolo 
Matemàtiques 

Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

Logico Primo - Global 1. 
Catalunya 

Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

Logico Primo - Global 2. 
Catalunya 

Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

Logico Primo - Global 3. 
Catalunya 

Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

L'oncle Albert. El tresor 
de la màquina 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 5 i 8 anys     

L'orquestra perduda 
(edició de butxaca) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Loto. Les meves 
activitats preferides 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 7 anys     
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Loto. On viuen? Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 6 anys     

Loto. Les quatre 
estacions 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 6 anys     

Maletí de disseny amb 
espirals 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 15,0 

   

Maletí de disseny amb 
plantilles 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 12,0 

   

Maletí de perruqueria Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 3 anys 20,0 

 

Un maletí transparent amb assecador, mirall, raspall 
i molts accessoris. 

Maletí de perruqueria Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 3 anys 25,0 

   

Maletí d'eines amb 
trepant 

Joc simbòlic Joc JAC A partir de 4 anys 15,0 

 

Un conjunt d'eines per fer bricolatge, amb trepant 
electrònic. Tot a dins d'un maletí transparent. 

Maria Castanya i els 
follets 

Joc de taula Vicens Vives 5/6 anys     

Matemàtiques amb en 
Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/7 anys     

Memory Joc de taula Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 10,0 
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Mira, mira la capsa de 
sorpreses 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
Entre 3 i 6 anys     

Mirall màgic Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 3 anys 12,0 

   

Mosaic color gegant Manualitats Manualitats (JAC) A partir de 4 anys 15,0 

 

Gaudeix creant els teus propis dissenys amb més de 
1.000 peces de colors de mides mides. 

Moto de competició Cotxes JAC team A partir de 4 anys 8,0 

   

Motxilla amb conjunt 
d'alimentació 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 8,0 

   

Munta i juga Cotxes Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

   

Nil i les pedres del foc / 
Nil i l'illa dels fruits 
vermells (presentació 2 
en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Nil i l'estel verd (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Nil i l'estrany animal 
(sèrie verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Nines (de 40 cm.) Nina Abacus A partir de 3 anys     

Nina Dennis Nina Arias   30,0 

 

Canta tres cançons en català. 
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Nina d'Onil (interactiva) Nina 

Nines artesanals 
d'Onil (Alcoià)   

30-35 

 
Va sortir al mercat el 2006. Parla en la variant 
oriental amb algunes concessions a l'occidental.  

Nina Lea Nina Arias   30,0 

 

Parla en català. Instruccions en sis llengües, però no 
en català. És caminadora. 

Nineta amb banyera Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 20,0 

 

Una nina amb banyera i accessoris pel bany. 

Noddy Joc multimèdia 
Enciclopèdia Catalana 

/ Vernal Media 
3/6 anys     

Ordinador PC Dinosaures 
Plus 

Ordinador infantil

   

A partir de 5 anys     

Ordinador infantil 
sparkle català 

Ordinador Vtech A partir de 5 anys 30,0 

 

Ordinador infantil en català amb 22 activitats que 
faciliten l'aprenentatge de les lletres i les paraules, 
els números i l'hora. Inclou jocs de lògica i música. 
Té un teclat complet amb tecles de funcions i un 
ratolí direccional. Un simpàtic personatge anima les 
activitats amb la seva veu, llum i moviment. 
Funciona amb piles. 

Ordinador Jaume bàsic Ordinador infantil

 

Alday 3/5 anys 40,0 

 

Amb 45 activitats. Trilingüe: català, castellà i anglès. 
Fàcil d'utilitzar. Teclat complet. Amb piano per a les 
activitats de música. Inclou guia pedagògica. 
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Ordinador Jaume esplai 

Ordinador 
trilingüe 

Alday 
A partir de tres 

anys 
45,0 

 
Té una pantalla per dibuixar i un ratolí 
multidireccional. Inclou 55 activitats i un ampli 
vocabulari  en tots tres idiomes. Amb demostracions, 
respostes i ajuts continuats. Funciona amb piles o un 
adaptador a la corrent. 

Ordinador Jaume savi 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday 4/7 anys 50,0 

 

Amb 105 activitat. Trilingüe: català, castellà i anglès. 
Gran pantalla LCD i gran qualitat de so. Piano per a 
les activitats de música. Inclou guia pedagògica. 

Ordres Montessori Joc educatiu Vicens Vives 3/6 anys     

Osset contacontes 
Joguina 

intel·ligent

 

Amics de JAC A partir de 4 anys 30,0 

 

Un ós que t'explica el conte que et vingui més de 
gust, dels dos que té. Pots fer que s'aturi i després 
que continuï allà on l'has deixat, si és abans de 10 
minuts. El nen podrà llegir el conte amb l'ós. Els 
contes són: "Els 3 porquets" i "La caputxeta 
vermella". 

Paella amb accessoris Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 3 anys 5,0 

   

Para bé l orella i t roba 
parella!  

Joc musical Fasolcat A partir de 3 anys   
Per aconseguir desenvolupar la sensibilitat auditiva 
mitjançant la descoberta de diferents timbres sonors.

 

Paraules i frases Joc educatiu Vicens Vives 4/5 anys     

Parxís i oca FCB Joc de taula Marigó A partir de 5 anys     
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Parxís / oca Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 5 anys 16,0 

   

Paula 6 funcions Nina Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 50,0 

 
La Paula és una nina amb 6 funcions vitals i sons. 
Parla en anglès. Inclou cotxet, una bossa i tres 
accessoris. 

PC Caillou Ordinador infantil

 

Alday A partir de 4 anys     

PC Somnis màgics Ordinador infantil

 

Alday 3/5 anys 40,0 

 

Amb 45 activitats. Trilingüe: català, castellà i anglès. 
Fàcil d'utilitzar. Teclat complet. Amb piano per a les 
activitats de música. Inclou guia pedagògica. 

Pentinats de moda Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 10,0 

   

Pilota saltadora Joc de moviment

 

Joc JAC A partir de 5 anys 19,0 

   

Pilota saltadora (70 cm.)

 

Joc de moviment

 

Joc JAC A partir de 5 anys 12,0 

   

Pingu Joc multimèdia 
Enciclopèdia Catalana 

/ Vernal Media 
3/6 anys     

Pissarra de dibuix jumbo

 

Manualitats Artístic (JAC) 
A partir de tres 

anys 
25,0 

 

Amb aquesta pissarra els nens gaudeixen dibuixant, 
lletrejant paraules i calculant. 

Pissarra màgica aquàtica

 

Manualitats Artístic (JAC) 
A partir de tres 

anys 
10,0 

 

Pissarra amb plantilles que s'esborra fàcilment. 

Pissarra magnètica Manualitats Artístic (JAC) A partir de 4 anys 18,0 

 

Per estampar paraules amb les lletres magnètiques 
de foam i dibuixar a la pantalla amb el llapis 
magnètic. Conté 26 lletres de foam. 
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Pissarra magnètica 2 en 
1 

Manualitats Artístic (JAC) A partir de 3 anys 10,0 

 
Dibuixa a la pantalla amb llapis magnètic de diferents 
gruixos. Fàcil sistema d'esborrar els dibuixos i amb 4 
tampons magnètics. 

Pissarra magnètica color

 

Manualitats Artístic (JAC) 
A partir de tres 

anys 
10,0 

 

Té 3 tampons magnètics. 

Pissarra multifuncions Manualitats Artístic (JAC) A partir de 4 anys 15,0 

 

Pissarra magnètica de doble cara amb tres utilitats: 
es pot escriure amb retoladors, guixos o lletres 
magnètiques. Inclou 39 peces magnètiques. 

Ploma al país dels tigres 
(sèrie taronja) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Ploma a l'estació polar Joc interectiu Barcelona Multimèdia

 

A partir de 4 anys 35,0 

   

Ploma i Óssa major 
(sèrie taronja) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Projector 2 en 1 Manualitats Artístic (JAC) 
A partir de tres 

anys 
20,0 

 

Pissarra magnètica amb divertides imatges per 
projectar i dibuixar. Té 10 discs d'imatges amb un 
total de 70 imatges. 

Puzle de fusta per al 
terra 

Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 12,0 

 

Un puzle de gran format amb dibuixos d'animals de 
granja . 

Puzle de fusta sonor Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 10,0 

 

Joc d'encaixos on, a més d'identificar les formes, els 
infants relacionen cada animal amb el seu so. Hi ha 
dos models diferents. 
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Puzle foam català Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 25,0 

 
Peces de foam resistents i segures que faciliten 
l'aprenentatge del nen. Són 28 peces de 32 x 32. 

Puzle foam ciutat Construcció Ós petit (JAC) 3 anys 30,0 

 

Un puzle amb peces grans que a més a més és un 
tapís de jocs de foam. 

Puzle foam formes (36 
peces) 

Construcció Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

   

Puzle de fusta (animals) Construcció JAC A partir de 3 anys     

Puzzle de fusta 
(transports) 

Construcció JAC A partir de 3 anys     

Què em passa doctor? Joc de taula Joc JAC A partir de 3 anys 10,0 

   

Què fan? Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Què fan? Joc educatiu Vicens Vives 4/5 anys     

Què fan? Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     

Quina hora és? Joc educatiu Clementoni Entre 4 i 7 anys     

Rajoles d'escuma Abacus

   

Abacus A partir de 3 anys     

Ràpidoo acuario Joc de taula Educa-Borràs Entre 2 i 4 anys   L'únic que és en català són les instruccions. 
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Ràpidoo selva Joc de taula Educa-Borràs Entre 5 i 99 anys     

Ràpidoo dinosaurios Joc de taula Educa-Borràs Entre 5 i 99 anys     

Registradora amb 
accessoris 

Joc simbòlic Joc JAC A partir de 3 anys     

Registradora electrònica 
amb escàner 

Joc simbòlic Com a casa (JAC) A partir de 4 anys 15,0 

 

Registradora amb escàner, cinta transportadora, 
llum, so i molts accessoris. 

Registradora electrònica 
amb escàner i micro 

Joc simbòlic Joc JAC A partir de 3 anys 25,0 

 

Una registradora amb escàner, llum, so, micròfon, 
calculadora de veritat i altres accessoris. 

Rellotge calendari català

 

Joc Toyland A partir de 4 anys 25,0 

 

Rellotge de 44 x 44 x 3 cm. fabricat de fusta, per 
aprendre les hores i els minuts, els mesos, les 
estacions, el temps i els dies. 

Sandra parla i camina Nina Falca A partir de 3 anys 20,0 

 

Nina interectiva que camina i parla. 

Seqüències temporals Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Seqüències temporals Joc educatiu Vicens Vives 4/5 anys     

Super estoig de 
maquillatge 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 20,0 

 

Estoig amb 4 safates. 
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Super puzle de fusta Construcció Ós petit (JAC) A partir de 4 anys 9,0 

   
Supermercat de fusta de 
colors 

Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 90,0 

 
Supermercat acolorit amb tendal, molts prestatges i 
calaixets. 

Teler de boles Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 12,0 

 

Pots crear les teves joies i confeccionar dissenys 
fantàstics amb les peces de vidre i la resta 
d'accessoris. 

Teler de llanes Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 5 anys 15,0 

 

Crea els teus dissenys de llana i confecciona 
braçalets. 

Tapís ciutat Joc simbòlic Abacus A partir de 3 anys     

Teatre de mitjanit / 
Alfabet (presentació 2 
en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

3/6 anys     

Teclat electrònic 
parlador Winnie català 

Joguina 
intel·ligent

 

Winnie the pooh A partir de 5 anys 60,0 

 

És un instrument musical educatiu amb 32 tecles i 
micròfon. Mentre juga, el nen aprèn música 
mitjançant la veu que el guia. Funció de gravació i 
re-escolta de les melodies. Control de volum i 
cançons per tocar. 

Telèfon mòbil amb funda

 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 3 anys 7,0 

   

Telèfon mòbil i pissarra 
PDA 

Activity Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 10,0 
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Tell me anglès-català 

Ordinador 
bilingüe 

Alday De 4 a 6 anys 30,0 

 
36 làmines amb temes variats: cos humà, 
professions, animals, fruites... per ampliar el 
vocabulari en anglès i català. Inclou una guia 
pedagògica. Funciona amb piles. 

Timberr Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 4 anys 10,0 

   

Títols i paraules murals Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Títols i paraules murals Joc educatiu Vicens Vives 4/5 anys     

Títols i paraules murals Joc educatiu Vicens Vives 5/6 anys     

Torn de pintura Manualitats Artístic (JAC) 
A partir de tres 

anys 
10,0 

 

Una forma d'expressió artística, fàcil i creativa. 

Transparent Autocorrectiu Diset A partir de 3 anys 20,0 

 

Observació a partir de làmines transparents. Cal 
buscar a les fitxes la part que falta per completar les 
imatges. Es presenta en forma de maletí amb un 
compartiment per desar-hi peces. Inclou 8 làmines 
il·lustrades i 40 peces de plàstic.

 

Tres Bessones  Nines Cromosoma A partir de 3 anys     

Tres Bessones petites Nines  Cromosoma A partir de 3 anys     

Tren Alfabet Autoaprenentatge

 

Ós petit (JAC) 3 anys 10,0 

 

Gran puzle per al terra, per aprendre les lletres 
mentre jugues. Bilingüe. 
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Tres en ratlla musical  Joc musical Fasolcat A partir de 3 anys   

A través del clàssic joc del tres en ratlla ens permet 
endinsar-nos i fer els primers passos al món musical. 

Trepant Joc simbòlic Joc JAC A partir de 3 anys 7,0 

 

Un trepant com el de veritat, amb 2 sentits de 
rotació. 

Trona Complement nina

 

Ninetes (JAC) A partir de 3 anys 15,0 

 

Cotxet per a nines. 

Vestits per a ninos Nina Abacus A partir de 3 anys     

Vestits de les tres 
Bessones 

Nines Cromosoma A partir de 3 anys     

Vehicle de construcció Cotxes Ós petit (JAC) A partir de 3 anys 10,0 

   

Vehicles amb accessoris Cotxes JAC team A partir de 4 anys 5,0 

   

Vine a jugar amb en Pipo

 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 2/6 anys     

Vocabulari Joc educatiu Vicens Vives 3/4 anys     

Wilfo català 
Joguina 

intel·ligent

 

IMC A partir de 4 anys 30,0 

 

És un follet màgic que t'explicarà 5 divertits contes 
clàssics, a la vegada que s'il·lumina el fanalet. Mou 
les orelles i la boca. 
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Wok amb accessoris Joc simbòlic Com a casa A partir de 3 anys 12,0 

 
Conjunt de 9 peces per a cuinar. 

Ximo Esplai Ordinador infantil

 
Alday De 3 a 6 anys   Ordinador infantil bilingüe valencià / castellà. 

Ximo Next Ordinador infantil

 

Alday De 5 a 9 anys   
Ordinador infantil trilingüe català/valencià, castellà i 
anglès. 

JOGUINES entre els 6 i els 12 anys 

Nom de la joguina 
Tipus de 
joguina 

Nom del 
fabricant 

Edat aprox. a 
qui va dirigit 

Preu 
orientatiu

 

Descripció de la joguina 

11 de setembre de 1714 Joc de taula Catimperium A partir de 9 anys 57,0 

 

Joc de simulació damunt d'un tauler que evoca 
l'assalt borbònic a Barcelona a la jornada final de 
l'Onze de Setembre de 1714. 

A tot clic 2 Joc multimèdia 
Enciclopèdia catalana 

/ Vernal Media 
5/7 anys     

A tot clic 3 Joc multimèdia 
Enciclopèdia Catalana 

/ Vernal Media 
7/8 anys     

Aerògraf artístic Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 13,0 

 

Un conjunt per crear dissenys amb aerògraf i 
plantilles. 

Air Hockey Joc de taula En acció (JAC) A partir de 7 anys 18,0 

 

Joc d'habilitat on cada jugador llença la fitxa cap a la 
porteria del contrari per aconseguir punts. Inclou 
peces de diferents mides. 

Alícia al país de les 
meravelles / La bella o 
la bèstia (presentació 2 
en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     
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Alícia al país de les 
meravelles (sèrie 
vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
10/12 anys     

Otijocs Amenaça 
submarina (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Aprèn música amb en 
Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/12 anys     

Aprèn les matemàtiques Joc educatiu Clementoni Entre 5 i 8 anys     

Aprèn les paraules Joc educatiu Clementoni Entre 4 i 7 anys     

Atlantika 
Joc de taula 
(estratègia) 

Luditoys Factory SL A partir de 8 anys     

Bingo Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 7 anys 14,0 

   

Bingo automàtic FC 
Barcelona 

Joc de taula Marigó A partir de 7 anys 12,0 

   

Bioscòpia i la biologia 
esdevé aventura (sèrie 
vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     

Bocamoll Joc de taula Luditoys Factory SL A partir de 8 anys     

Braçalets divertits Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 12,0 

   



  
Llista de jocs i joguines en català

 
PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Novembre 2010

      
Braçalets divertits Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 12,0 

   

Braçalets scooby-doo Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 2,0 

   

Caçadors de bolets Joc de taula Luditoys Factory SL A partir de 8 anys     

Caça- ratolins Joc de taula En acció (JAC) A partir de 6 anys 15,0 

 

Atrapa tots els ratolins que puguis abans no s'acabi 
el temps. 

Calendari magnètic 
català 

Joguines Toyland A partir de 6 anys     

Camió tràiler 
portacotxes 

Cotxes JAC team A partir de 7 anys 25,0 

 

Tràiler que inclou 15 cotxes. Amb una rampa per a 
poder descarregar-los. 

Capsa de jocs Joc educatiu Clàssics (JAC) A partir de 7 anys 25,0 

 

Capsa de fusta de qualitat amb diferents superfícies 
de joc i peces a l'interior. Inclou 11 jocs clàssics. 

Carcassone Joc de taula Devir Ibèria A partir de 8 anys     

Cartes Joc de taula Naipes Comes A partir de 7 anys     

Cartes catalanes Joc de taula Cartes Catalanes A partir de 7 anys     

Catalunya. Llengua i 
coneixements 

Joc educatiu Educatiu JAC A partir de 6 anys     
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Catan Joc de taula Devir  A partir de 10 anys     

Castellers Joc de taula Reiner Knizia A partir de 7 anys 25,0 

 
Els jugadors competeixen per fer els castells més alts 
i amples mentre vigilen de no caure.  

CD1. Jocs de paraules Joc multimèdia TYVE technologies 6/99 anys     

CD2. Baralla de lletres Joc multimèdia TYVE technologies 6/99 anys     

Comarques de Catalunya

 

Joc de taula Diset A partir de 7 anys     

Comarques de Catalunya

 

Joc educatiu Educatiu JAC A partir de 7 anys     

Composta i guanya Joc de taula Abacus A partir de 6 anys     

Coneix el teu cos Joc educatiu Diset A partir de 7 anys     

Conjunt cotxes metàl·lics

 

Cotxes JAC team A partir de 7 anys 13,0 

   

Conjunt de vehicles 2 - 
construcció 

Cotxes JAC team A partir de 9 anys 25,0 

 

Conjunt de vehicles 1:60 per poder jugar a realitzar 
obres. 

Conjunt de vehicles 2 - 
granja 

Cotxes JAC team A partir de 9 anys 25,0 

 

Conjunt de vehicles 1:60 per poder jugar a ser un 
bon granger. 
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Conjunt de vehicles 2 - 
reciclatge 

Cotxes JAC team A partir de 9 anys 25,0 

 
Conjunt de vehicles 1:60 per poder jugar a reciclar. 

Conjunt de vehicles 2 - 
emergència 

Cotxes JAC team A partir de 9 anys 25,0 

 
Conjunt de vehicles 1:60 per poder jugar a resoldre 
conflictes o accidents. 

Conjunt disseny nines Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 10,0 

   

Crea els teus collarets 
1500 peces 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 7,0 

   

Crea els teus collarets 
ètnics 

Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 10,0 

   

Crea les teves bosses Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 12,0 

   

Descobreix l'univers amb 
en Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 5/12 anys     

Diana magnètica Joc Joc JAC A partir de 8 anys 10,0 

   

Dissenya i crea sense 
límits (de fusta) 

Manualitats Abacus A partir de 6 anys     

Dissenya i crea sense 
límits (vidre) 

Manualitats Abacus A partir de 6 anys     

Dòmino animals Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     
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Dòmino animals de 
plastilina 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino clàssic Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino dolços animalets

 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino els meus amics 
Tigger i Pooh 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino la casa d'en 
Mickey Mouse 

Joc de taula Educa-Borràs Entre 3 i 9 anys     

Dòmino de vehicles Joc de taula Educa Borràs Entre 4 i 7 anys     

FC BCN Dominó Joc de taula Marigó A partir de 6 anys     

Educa-magnètic 
aeroport 

Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 8 anys     

Educa-magnètic ciutat Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 8 anys     

Educa-magnètic arca 
dels animals 

Joc de taula Educa Borràs Entre 3 i 8 anys     

Educa Memory Natura Joc de taula Educa borràs 6/12 anys     
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El biquini de Bellini  Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
5/8 anys     

El constructor d escales  Joc musical Fasolcat 
A partir de 10a 

anys   

Amb aquest joc aprendràs a millorar el coneixement i 
la pràctica de l audició d escales i de la construcció 
dels diferents tipus d escales. 

El cos humà amb en Pipo 
(edició especial) 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 5/12 anys     

El cuquet menjanotes  Joc musical Fasolcat A partir de 8 anys   
Per aconseguir millorar el coneixement i adquirir 
fluïdesa de les equivalències rítmiques. 

El gran pet de la 
màquina de l'oncle 
Albert (sèrie verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

El meu cos Joc educatiu Diset A partir de 6 anys     

El nostre món 
Joguina 

intel·ligent

 

Try me box 6/12 anys 40,0 

 

Inclou 8 mapes intercanviables: Catalunya físic i 
polític, Espanya físic i polític i Europa físic i polític. 
Totalment oral. 

Otijocs. El secret del Dr. 
Pots (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

El temple perdut de 
l'oncle Albert (sèrie 
blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     
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El tresor de la màquina 
de l'oncle Albert (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
5/8 anys     

El viatge fabulós de 
l'oncle Albert (sèrie 
blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Els 100 millors de 
memòria (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Els 100 millors jocs dels 
Otijocs (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Els jocs de Dalí (sèrie 
blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Els trucs del Màgic 
Grillat / Màgic Grillat. El 
misteri del nen perdut / 
Màgic Grillat. El segrest 
del gos 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Enfonsar els vaixells Joc de taula Joc JAC A partir de 6 anys     

En Jaumet trapella (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Escola de màgia per a 
petits 

Joc de màgia OiD màgic A partir de 6 anys     

Estoig bàsic de 
maquillatge 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 12,0 

 

Estoig amb dues safates i un mirall. 
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Estoig de 10 jocs Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 6 anys 12,0 

   
Estoig de maquillatge 
(2) 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 5,0 

   

Estoig de maquillatge 
(3) 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 2,0 

   

Estoig de maquillatge 
(4) 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 6 anys 4,0 

   

Estoig escacs i dames Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 6 anys 12,0 

   

Estoig- flor amb boletes Manualitats Posa't guapa (JAC) A partir de 7 anys 6,0 

   

Faves comptades (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Físicus... i la física 
esdevé aventura (sèrie 
vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     

Futbolí de sobretaula Joc de taula En acció (JAC) A partir de 7 anys 18,0 

   

Geografia amb en Pipo Joc multimèdia Cibal Multimèdia 4/12 anys     

Guia per a conèixer els 
arbres (sèrie vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     
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Hi havia una vegada la 
vida 

Joc de taula   A partir de 6 anys     

Idèntic Mickey i amics Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 9 anys     

Idèntic princeses Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 9 anys     

Idèntic Winnie the Pooh Joc de taula Educa-Borràs Entre 4 i 9 anys     

Imagina i crea amb en 
Pipo 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/10 anys     

Intelect en català Joc de taula Falomir juegos A partir de 10 anys 15,0 

 

Joc de les paraules creuades. 

Jaume Smart 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday 4/7 ays 40,0 

 

Trilingüe: català, castellà i anglès. 92 activitats 
educatives en 10 categories. 

Joc de bitlles catalanes Jocs Sant Genís A partir de 8 anys 200,0 

 

Joc de bitlles catalanes, amb les mides 
reglamentàries de la Federació Catalana. Inclou les 6 
bitlles i els 3 bitllots, fabricades artesanalment amb 
fusta d'alzina, que els dóna una duresa excepcional. 
S'adjunta un dossier amb la història, reglament, 
consells, contactes, etc. Perfectament embalades 
amb caixa de cartró. Ideal per a portar-les. Les 
bitlles catalanes són un joc tradicional convertit en 
esport modern. És un joc simple però espectacular 
que té com a objectiu tombar cinc de les sis bitlles. 
El jugador ha de llançar fins a tres bitllots des d'una 
distància concreta. 
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Joier amb boles de 
collarets 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 30,0 

 
Joier amb 4 calaixos i armari per a penjar collarets i 
braçalets.  

Joier metàl·lic amb boles

 

Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 30,0 

 

Un joier molt complet que en obrir-lo apareixen 5 
safates. 

Juga amb en Pipo a la 
ciutat 

Joc multimèdia Cibal Multimèdia 3/7 anys     

La bella o la bèstia (sèrie 
vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     

La màquina dels jocs de 
l'oncle Albert (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

La meva biblioteca (sèrie 
blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

La volta al món en 80 
dies (sèrie vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     

Laberint de fusta Joc de taula Clàssics (JAC) A partir de 7 anys 12,0 

 

Joc de precisió i control. Consisteix a fer arribar la 
bola al punt final del laberint, evitant, així, que caigui 
en els forats del trajecte. 

L'àlbum secret de l'oncle 
Albert (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     
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L'àlbum secret de l'oncle 
Albert / El viatge fabulós 
de l'oncle Albert 
(presentació 2 en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
7/9 anys     

La recerca del tresor Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 7 i 9 anys     

Lectron coneix el teu cos

 

Joc de taula Diset A partir de 7 anys 12,0 

 

12 temes interessants sobre el cos humà i el seu 
funcionament. 

Les aventures d'Ulisses 
(edició de butxaca) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     

L'estatueta maleïda de 
l'oncle Albert (sèrie 
blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

L'illa del tresor  (sèrie 
vermella) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

10/12 anys     

L'illa misteriosa de 
l'oncle Albert (edició de 
butxaca) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

L'odissea d'Homer Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 10 i 12 anys     

L'oncle Albert. El tresor 
de la màquina 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 5 i 8 anys     

La casa misteriosa Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 5 i 8 anys     
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La meva biblioteca. 
Tomasot, aprendreu a 
organitzar la vostra 
biblioteca 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
Entre 7 i 8 anys     

Lince multimèdia Joc multimèdia Educa-Borràs Entre 4 i 8 anys     

Maletí de ballesa Joc simbòlic Posa't guapa (JAC) A partir de 8 anys 20,0 

 

Un maletí metàl·lic amb mirall i un complet conjunt 
de maquillatge. 

Mykado musical  Joc musical Fasolcat A partir de 8 anys   
A través del divertit joc del Mykado. Aprendreu a 
comptar les pulsacions de negra dels diferents 
ritmes. 

Mira, mira la casa 
encantada (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Mira, mira la recerca del 
tresor (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Otijocs. Nàufrags al 
desert (sèrie blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     

Nil i les pedres del foc / 
Nil i l'illa dels fruits 
vermells (presentació 2 
en 1) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Nil i l'estel verd (sèrie 
verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     

Nil i l'estrany animal 
(sèrie verda) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

5/8 anys     



  
Llista de jocs i joguines en català

 
PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Novembre 2010

      
Nil i l'illa dels fruits 
vermells 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
Entre 6 i 8 anys 35,0 

   

Omple la formiga i 
guanya la partida  

Joc musical Fasolcat A partir de 8 anys   
Permet millorar la fluïdesa de les equivalències 
rítmiques de negra i blanca, tant de notes com de 
silencis, i així adquirir un major coneixement rítmic. 

Ordinador Jaume next 
Ordinador 
trilingüe 

Alday A partir de 6 anys 60,0 

 

Conté 136 activitats. Té una pantalla LCD, dos 
ratolins (normal i tàctil i teclat complet amb tecles de 
funcions. Inclou 3 cartutxos d'ampliació i 2 llibres 
complementaris de regal. Funciona amb piles o un 
adaptador de la corrent. 

Ordinador Jaume savi 
Joguina 

intel·ligent

 

Alday 4/7 anys 50,0 

 

Amb 105 activitats. Trilingüe: català, castellà i 
anglès. Gran pantalla LCD i gran qualitat de so. Piano 
per a les activitats de música. Inclou guia 
pedagògica. 

Otijocs. Especial 40è 
aniversari 

Joc interectiu Barcelona Multimèdia

 

A partir de 7 anys 40,0 

   

Otijocs els amics de 
Noemí i el pilot 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 6 i 8 anys 15,0 

   

Otijocs Noemí i el pilot 
als Andes 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 6 i 8 anys 35,0 

   

Otijocs 100 millors jocs 
d'observació 

Joc inerectiu Barcelona Multimèdia

 

A partir de 7 anys 40,0 

   

Otijocs. Trampa Papú 
(edició butxaca) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     
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Otijocs.sibèria blanca Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
6/9 anys 35,0 

   

Party & co junior català Joc de taula Diset A partir de 8 anys 20,0 

 
Cal superar les diferents proves, aconseguir els 5 
discos i ser el primer en arribar al centre del taulell. 
Inclou 560 proves i preguntes. S'hi pot jugar 
individualment o en grups. De 2 a 4 jugadors o 
equips 

Parxís Joc de taula clàssics ( JAC) A partir de 6 anys 14,0 

   

Parxís ortogràfic Joc de taula Barcanova A partir de 8 anys     

Parxís/oca Joc de taula Clàssics ( JAC) A partir de 5 anys 16,0 

   

Parxís i oca FCB Joc de taula Marigó A partir de 5 anys     

Parxís musical  Joc musical Fasolcat A partir de 6 anys   
Per aconseguir millorar el coneixement i el 
reconeixement de les figures rítmiques musicals 
bàsiques, el seu valor i les seves equivalències. 

Publicacions de passa 
temps 

Jocs de passa 
temps 

Enigma card A partir de 7 anys     
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Patim, patam patum Joc de taula 
Vexillum jocs 
d'estretègia 

A partir de 10 anys 35,0 

 
Us presentem un joc per a 3, 4 o 5 jugadors 
ambientat a la Patum de Berga, els seus patumaires i 
els seus personatges mítics carregats de poders 
màgics. El joc no pretén representar la celebració de 
la Patum, sinó que es tracta més aviat d'una 
competició divertida entre jugadors, tot copsant 
l'ambient dels dies de Patum i en la qual tots els 
personatges de la festa berguedana hi tinguin un 
paper. 

Pc future Ordinador infantil

 

Alday A partir de 9 anys     

PDA del Club Súper 3 
Joguina 

intel·ligent

 

Club Súper 3 6/12 anys 40,0 

 

La teva primera agenda PDA en català. Amb diferents 
funcions que permeten conèixer informació del club 
súper 3. Disposa de ràdio, auriculars, directòri de 
telèfons, calculadora, 

 

Pentinats de moda Manualitats Posa't guapa( JAC) A partir de 5 anys 10,0 

   

Pilota saltadora Joc de moviment

 

Joc Jac A partir de 5 anys 10,0 

   

Pilota saltadora 70 cm Joc de moviment

 

Joc Jac A partir de 5 anys 12,0 

   

Pip-pip, alerta 
sostinguda els bemolls 
ataquen!  

Joc musical Fasolcat A partir de 10 anys   
Permet millorar el coneixement i el reconeixement de 
les tonalitats i de les armadures i, sobretot, del 
nombre d alteracions de cadascuna. 

Planeta Barça Joc de taula Educa-Borràs Entre 10 i 99 anys     
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Quin és quin? Joc de taula Joc Jac A partir de 6 anys     

Quina hora és? Joc educatiu Clementoni Entre 4 i 7 anys     

Quinze són quinze 1 Joc multimèdia Enciclopèdia catalana

 

6/8 anys     

Quinze són quinze 2 Joc multimèdia Enciclopèdia catalana

 

8/10 anys     

Quinze són quinze 3 Joc multimèdia Enciclopèdia catalana

 

10/12 anys     

Ràpidoo selva Joc de taula Educa-Borràs Entre 5 i 99 anys     

Ràpidoo dinosaurios Joc de taula Educa-Borràs Entre 5 i 99 anys     

Recicla i guanya Joc de taula Abacus A partir de 6 anys     

Rummy club Joc de taula clàssics ( JAC) A partir de 7 anys 13,0 

 

Un joc d'estretègia i sort, amb 106 fitxes, 4 
prestatges i un dau. 

Scrabble original Jocs de taula Mattel A partir de 8 anys     

Sibèria blanca (sèrie 
blava) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

7/9 anys     
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Spiroart Magnètic Manualitats Artistic (JAC) A partir de 8 anys 25,0 

 
Pupitre amb nansa i compartiment per guardar els 
accessoris. Amb potents imans per fixar les plantilles.

 

Super estoig de 
maquillatge 

Joc simbòlic Posa't guapa(JAC) A partir de 5 anys 20,0 

 

Estoig amb 4 safates. 

Superpoly de luxe en 
català 

Joc de taula Falomir juegos A partir de 10 anys 15,0 

 

Joc de finances amb els principals carrers de 
Catalunya 

Taler de boles Manualitats Posa't guapa(JAC) A partir de 5 anys 12,0 

 

Pots crear les teves joies i confecciona fantàstics 
dissenys amb les peces de vidre i la resta 
d'accessoris. 

Taler de llanes Manualitats Posa't guapa(JAC) A partir de 5 anys 15,0 

 

Crea els teus dissenys de llana i confecciona 
braçalets. 

Taller fantasma  Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

A partir de 6 anys 35,0 

   

Tapís amb 2 cotxes Cotxes Jac team A partir de 6 anys 12,0 

 

Un tapís ue té carrers i edificis per poder jugar amb 
dos cotxes que inclou el joc. 

Teclat electrónic 
parlador winni català 

Joguina 
intel·ligent

 

Winnie the pooh A partir de 5 anys 60,0 

 

Ès un instrument musical educatiu amb 32 tecles i 
micròfon. Jugant el nen aprèn música mitjançant la 
veu que el guia. Funció de gravació i re-escolta de 
les melodies. Control de volum i cançons per tocar. 

Telletrejant Joc multimèdia TYVE technologies 6/99 anys     
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Tic- tac, les notes t has 
menjat! 

Joc musical Fasolcat A partir de 6 anys   

Aquest joc permet l aprenentatge i el reconeixement 
de les notes musicals, en una, dues, tres o quatre 
claus, depenent de la seva edat i del seu nivell, de 
manera fàcil i divertida 

Troba els tres robots i 
posa ls dins del pot !  

Joc musical Fasolcat A partir de 10 anys   
Aconsegueix millorar el coneixement del trinomi: 
tonalitat major 

 

tonalitat menor 

 

armadura a 
través d un joc de mnemotècnia. 

Vehicles metàl·lics

 

Cotxes Jac team A partir de 6 anys 10,0 

  

Conjunt de 12 vehicles metàl·lics de diferents estils, 
amb roda lliure. 

Volant llençador Cotxes Jac team A partir de 7 anys 20,0 

 

Un volant que llença els vehicles a gran velocitat. 
Amb efectes de llum i so. 

Xanques d'alumini Joc Joc jac A partir de 7 anys 20,0 

   

Ximo Next Ordinador infantil

 

Alday De 5 a 9 anys   
Ordinador infantil trilingüe català/valencià, castellà, 
anglès 

100 millors jocs musicals

 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Entre 7 i 9 anys     

JOGUINES dels 12 als 99 anys 

Nom de la joguina 
Tipus de 
joguina 

Nom del 
fabricant 

Edat aprox. a 
qui va dirigit 

Preu 
orientatiu

 

Descripció de la joguina 

11 de setembre de 1714 Joc de taula Catimperium A partir de 9 anys 57,0 

 

Joc de simulació damunt d'un tauler que evoca 
l'assalt borbònic a Barcelona a la jornada final de 
l'Onze de Setembre de 1714. 
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Atlantika 

Joc de taula 
(estratègia) 

Luditoys Factory SL A partir de 8 anys     

Bocamoll Joc de taula Luditoys Factory SL A partir de 8 anys     

Carcassone Joc de taula Devir Ibèria A partir de 8 anys ?   

Cartes Joc de taula Naipes Comes A partir de 7 anys     

Cartes catalanes Joc de taula Educa-Borràs       

 

Catan Joc de taula Devir  A partir de 10 anys     

Castellers Joc de taula Reiner Knizia A partir de 7 anys 25,0 

 

Els jugadors competeixen per fer els castells més alts 
i amples, vigilant que no caiguin.  

CD1. Jocs de paraules Joc multimèdia TYVE technologies 6/99 anys     

CD2. Baralla de lletres Joc multimèdia TYVE technologies 6/99 anys     

Cefis 1311 Joc d'estretègia 
Vexillum jocs 
d'estretègia 

A partir de 12 anys     

Comarques de catalunya Joc de taula Diset A partir de 7 anys     
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Dalí o el somni de la 
mosca 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 
Joves i adults     

Dalí el joc de rellotges 
tous 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Joves i adults     

El Dòmino de l'Estalada Joc de taula Cartes Catalanes A partir de 18 anys 24,0 

   

El joc del segle Joc de taula Diset   30,0 

   

El savi Joc de taula El Punt i Caixa Girona

 

A partir de 12 anys     

Estoig escacs i dames Joc de taula Clàssics ( JAC) A partir de 6 anys 12,0 

   

Gaudí o el joc de 
l'arquitecte 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Joves i adults     

Intelect en català Joc de taula Falomir juegos A partir de 10 anys 15,0 

 

Joc de les paraules crades. 
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Joc de bitlles catalanes jocs Sant Genís A partir de 8 anys 200,0 

 
Joc de bitlles catalanes, amb les mides 
reglamentàries de la Federació Catalana.nclou les 6 
bitlles i els 3 bitllots, fabricades artesanalment amb 
fusta d'alzina, que els dóna una excepcional duresa. 
S'adjunta un dossier amb la història, reglament, 
consells,  contactes... Perfectament embalades amb 
caixa de cartró, ideal per a portar-les.Les bitlles 
catalanes són un joc tradicional convertit en esport 
modern. És un joc simple però espectacular que té 
com a objectiu tombar cinc de les sis bitlles. El 
jugador ha de llençar fins a tres bitllots des d'una 
distància concreta. 

Merlí, el camí del druïda 
( edició butxaca) 

Joc multimèdia Barcelona Multimèdia

 

Joves i adults     

Parxís i oca FCB Joc de taula Marigó A partir de 5 anys     

Party & co junior català Joc de taula Diset A partir de 8 anys 20,0 

 

Cal superar les diferents proves, aconseguir els 5 
discos i ser el primer en arribar al centre del taulell. 
Inclou 560 proves i preguntes. S'hi pot jugar 
individualment o en grups. De 2 a 4 jugadors o 
equips 

Parxís Joc de taula clàssics ( JAC) A partir de 6 anys 14,0 

   

Parxís ortogràfic Joc de taula Barcanova A partir de 8 anys     

Parxís/oca Joc de taula Clàssics ( JAC) A partir de 5 anys 16,0 
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Party & co extreme 2.0  Joc de taula Diset A partir de 12 anys     

PARTY&CO EXTREME 2.0 
TV3 LA PARTIDA 

Joc de taula Diset A partir de 14 anys     

Patim, patam patum Joc de taula 
Vexillum jocs 
d'estretègia 

A partir de 10 anys 35,0 

 

Us presentem un joc per a 3, 4 o 5 jugadors 
ambientat a la Patum de Berga, els seus patumaires i 
els seus personatges mítics carregats de poders 
màgics. El joc no pretén representar la celebració de 
la Patum, sinó que es tracta més aviat d'una 
competició divertida entre jugadors, tot copsant 
l'ambient dels dies de Patum i en la qual tots els 
personatges de la festa berguedana hi tinguin un 
paper. 

Planeta Barça Joc de taula Educa-Borràs Entre 10 i 99 anys     

Puzzle dels Països 
Catalans 

Joc de taula Educa-Borràs A partir de 12 anys     

Ràpidoo selva Joc de taula Educa-Borràs Entre 5 i 99 anys     

Ràpidoo dinosaurios Joc de taula Educa-Borràs Entre 5 i 99 anys     

Robot Strike 
Videojoc pel 

mòbil 
Microsoft Student 
Partner | MCPD 

A partir de 14 anys     
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Rummy club Joc de taula clàssics ( JAC) A partir de 7 anys 13,0 

 
Un joc d'estratègia i sort, amb 106 fitxes, 4 
prestatges i un dau. 

Scrabble original Jocs de taula Mattel A partir de 8 anys     

Superpoly de luxe en 
català 

Joc de taula Falomir juegos A partir de 10 anys 15,0 

 

Joc de finances amb els principals carrers de 
Catalunya 

Telletrejant Joc multimèdia TYVE technologies 6/99 anys     
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