
 

Recomanacions i propostes de joguines educatives   
 

JOC SIMBÒLIC:  

 

El joc simbòlic és aquell en el qual els infants combinen situacions reals i imaginàries, 

imitant el món que els envolta. Es tracta de fer "com si" fossin metges, cuiners, 

mecànics ... 

 

Aquesta activitat els fa viure altres mons, endinsar-se en situacions imaginàries que 

alhora són molt reals. És una activitat meravellosa per potenciar la creativitat, 

imaginació i guanyar confiança i autoestima mentre amplien el seu llenguatge, 

desenvolupen l'empatia i les habilitats socials.  

 

 

          

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIONS  

 

Les construccions són, també, un molt bon recurs per a totes les edats. Fomenten la 

imaginació i la creativitat així com també l’equilibri i la motricitat/ habilitat manual. 

Són un recurs molt complet per als més menuts i amb infinitat de possibilitats i usos. 

 

 Fomenten l’atenció i la concentració. 

 Permeten crear sense límits i fomenten la imaginació.  

 Donar l’explicació de les construccions els ajudarà a organitzar les idees i treballar 

el  llenguatge oral. 

 Fomenten el desenvolupament d'una bona autoestima, seguretat i control de la 

frustració  

 Permeten tant el joc en solitari com en petit grup. En els dos casos s’estan 

transmetent valors importants com la companyia, la generositat, el respecte per 

les construccions pròpies i  dels altres, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOCS DE TAULA  

 

Els jocs de taula són tot un clàssic i ens ofereixen infinites possibilitats. Amb ells podem 

treballar  molts conceptes i habilitats. A més, en molts casos impliquen a més 

persones i, per tant,  ensenyen i fomenten el joc en societat. Els jocs de taula tenen 

unes regles de joc que s’han de seguir perquè aquest funcioni la qual cosa implica 

memòria i una ordenació.   

 

 Ajuden a el desenvolupament de les seves capacitats motores, mentals i 

sensorials. 

 Desenvolupen la concentració, la memòria, l'observació i la imaginació. 

 Mostren com resoldre problemes, elaborar estratègies i prendre decisions. 

 Ensenyen a complir les normes de convivència. 

 Afavoreixen la socialització i reforcen els vincles afectius. 

 Augmenten el seu nivell de tolerància a la frustració i els ensenyen a controlar la 

seva impaciència. 

 Descobreixen la importància de l'esforç i de la feina en equip. 

 Milloren la seva autoestima i la confiança en els companys i companyes. 

 Depenent de l'edat, ensenyen els números, a comptar, vocabulari, a associar 

idees o conceptes, etc. 

 

CRAZY CLACK (+4 anys) 

 

Crazy Clack és un joc senzill i dinàmic per a tota la família. 

Joc de taula d'observació: Hauràs estar pendent en cada 

tirada la combinació de la forma i el color que donen els 2 

daus. De seguida es tracta buscar tots els discos possibles 

amb la combinació, apilant en una sola peça. Clak, Clak, 

Clak ... el joc ja està en marxa! Atenció, només es pot 

utilitzar una mà i hauràs de ser molt ràpid per apilar-i sense 

fallar, perquè si no hi haurà penalització ... Quan s'acabin 

tots els discos, s'acaba la partida i guanya el jugador amb la 

pila de discos més alta.  

 

DAY&NIGHT (+3 anys) 

 

Day&night és un joc on els més petits hauran de trobar les 

combinacions correctes i posar-les en l’ordre corresponent 

per tal que quedi com a la imatge. Poden jugar sols o en 

grups. Les peces són de fusta i les combinacions d’aquestes 

representaran escenes molt divertides i originals. A més, el 

joc consta de dos nivells de dificultat. El primer mostra el 

dibuix en color i l’infant pot relacionar la peça per la forma i 

color. En canvi, el  següent nivell només mostra la silueta de 

les peces que els infants hauran  de trobar sense conèixer el 

color.  



LLUNA EN EQUILIBRI (+3 anys) 
 

 

Aquest és un joc simple però que implica l’enginy. En ell els 

infants han de tirar el dau i col·locar una peça a la lluna del 

color que els ha tocat. Això sí, ho han de fer sense que la 

lluna es decanti del tot cap a un costat. Cada vegada la 

muntanya serà més alta i costarà més. Aquest joc també 

permet el joc en solitari o en grup. Fomentarà els 

raonaments lògics i la relació pes- grandària.   

 

TRUKY 3 (+3 anys) 

 

Tres camions ben enfeinats han de recollir la càrrega  per 

portar-la al seu destí. Fins aquí tot sembla fàcil  però no ho és 

tant. La càrrega no pot sobresortir del camió i per tant 

caldrà pensar bé com la podem  col·locar. Cada camió és 

diferent el que implicarà que l’infant pensi i experimenti com 

pot anar cada peça en cada cas. Els reptes d’aquest joc es 

van complicant gradualment i cada vegada requeriran 

més enginy.  

 

ROBOT FACE RACE (+4 anys) 

 

Aquest joc també és de rapidesa i agudesa visual però amb 

un nivell de dificultat més elevat que l’anterior. En aquest 

cas han de trobar la cara del robot que compleixi les 

consignes de colors del “dau”. Per exemple: ulls blaus, cara 

lila, bocs verda i nas groc. Així doncs, alhora que discriminen 

entre petits detalls aprenen les parts de la cara. Tot això a 

través dels robots, un tema sovint atractiu per a molts 

infants.  

 

PEDRES ARC DE SANT MARTÍ (+4 anys) 

 

Aquest original joc va de pedres! Consisteix a identificar les 

pedretes correctes en cada cas i reproduir el dibuix que 

se’ls presenta. Cal parar més atenció, ja que hi ha més 

d’una peça del mateix color i no són pas iguals. Per tant, 

implicarà que l’infant identifiqui la peça tant pel color com 

per la mida i la sàpiga col·locar en l’espai de la  mateixa 

forma que apareix en la imatge. 

 

 

 

 

 



ANIMAL SOBRE ANIMAL (+4 anys) 

 

Quants animals aconseguiràs apilar? Podràs fer una  

muntanya estable? Aquest joc és tot un clàssic i no  pot ser 

més divertit. A més, les normes són ben  simples, només cal 

tirar el dau i intentar col·locar  l’animal que ens ha tocat en 

algun lloc de la pila!  Així de simple! Com veieu aquest joc 

és ideal per  treballar la lògica alhora que requereix una 

habilitat manual i molta concentració 

 

PRIMER FRUTAL (2-5 anys) I EL FRUTAL (+4 anys) 

 

En aquest joc haureu de treballar en equip per aconseguir 

recol·lectar els fruits abans que el corb se’ls mengi. És un 

gran joc per a fomentar la cooperació i el treball en equip 

per aconseguir grans objectius. Sovint sols no ho podríem 

aconseguir. 

 

LA DANZA DEL HUEVO (+5 anys) 

 

Aquest joc combina habilitat, observació, velocitat de 

reacció i agilitat motriu. Es tiren els daus i en funció de la 

imatge que surt s’ha de realitzar una acció o una altra per 

aconseguir algun dels ous. El jugador que en finalitzar la 

partida tingui més ous serà el vencedor. Hi ha accions de 

velocitat i altres d’habilitat. És ideal per a jugar en família. 

Però vigileu que són ous dansaires i mai van allà on vols!! 

 

SPEED CUPS (+5 anys) 

  

Speed cups és un joc d’habilitat i velocitat tant mental com  

de moviments. En aquest cas cada jugador disposa de 5 

gotets de diferents colors. El joc consistirà a realitzar la sèrie 

que aparegui a la carta correctament. El més ràpid serà el 

que en acabar de  muntar toqui el timbre situat al mig de la 

taula o espai de joc. Aquest joc  implica concentració, 

velocitat i d’una lògica prou abstracta per a reproduir  la 

imatge amb simples gotets. S’ho passaran d’allò més bé 

alhora que  aprenen i es socialitzen. Per a més grans també 

trobem el Speed cups 2 en  el qual les representacions de les 

cartes encara són més ambigües. 

 

 

 

 

 



ANILLO AL DEDO (+5 anys)  

 

Aquest joc és del mateix estil que l’anterior però requereix 

més habilitat  manual, ja que juguem amb anelles que ens les 

haurem de moure pels diferents  dits. És a dir, cada infant 

tindrà en una mà, distribuïts per tots els dits menys  al polze, 

dos anells de cada color. A cada dit hi haurà mínim un anell 

però mai  podran haver-hi dos del mateix color.  

 

FANTASMA BLITZ (+5 anys) 

 

És un joc on la lògica hi juga un paper important però en el 

que també hi intervenen l’agudesa visual i la velocitat. Per  

aconseguir ser el primer a agafar l’objecte correcte cal estar  

molt atent i buscar quin objecte coincideix en color i forma  

amb el de la carta. Si no n’hi ha cap, cal fer tot el contrari  

pensant quin és el que ni apareix la seva forma ni el seu color.  

Només hi ha una opció per a cada carta. El que agafi la 

figura correcta s’endura la carta i el guanyador serà el que 

en tingui  més.  

 

FAST FLIP (+6 anys) 

  

És un joc de velocitat i agudesa que implica numeració. 

Consisteix  a ser el més ràpid en contar la fruita de la carta 

que aparegui a la fitxa o bé en trobar quina fruita apareix el 

número de vegades que indica la fitxa, en cas que sigui una 

fitxa de número. El primer a respondre la resposta correcta es 

quedarà amb la carta i en acabar el joc el que en tingui més 

guanyarà.  

 

SHUT THE BOX DJECO (+5 anys) 

 

Joc d'estratègia conegut també com "tanca la caixa". 

Aquesta versió adaptada de Djeco ens ofereix la possibilitat 

de calcular i descompondre les unitats bàsiques dels 

números. Joc matemàtic molt útil i divertit per a nens. El joc 

tracta de baixar tants nombres com sigui possible amb 

múltiples tirades de el dau.  

 

 

 

 

 

 

 



 

STORY CUBES (+4 anys) 

 

Aquest joc consta de 9 daus amb diferents accions o 

imatges. Consisteix a crear una història amb  les imatges que 

ens han sortit als 9 daus. D’aquest joc hi ha moltes versions i 

extensions. És un  joc molt interessant per a jugar en família. 

Jugar a crear i imaginar també ens va bé als adults  de tant 

en tant.  

 

TIME’S UP! KIDS (+4 anys) 

 

Aquesta és la versió cooperativa del Time’s Up per nens.  En 

aquest cas les cartes són dibuixos i s’hi juga en grup. Aquest 

joc es juga en dues rondes de més o menys 10 min 

cadascuna. La primera ronda consistirà a descriure 

cadascuna de les cartes fins que totes hagin estat 

endevinades. En el cas de jugar amb nens de 4 anys pot ser 

l’adult que les descrigui, del contrari ells mateixos hauran de 

descriure una a una les 20 cartes. La segona ronda, es 

barrejaran les mateixes 20 cartes d’abans però aquest cos en 

comptes de descriure-les les hauran de representar amb 

mímica. El joc acabarà quan, entre tots, s’hagin endevinat 

totes.  

 

DOBBLE KIDS (+4 anys) 

 

És un joc molt divertit i ple de nervis i emoció. Té cinc 

possibilitats de joc i totes elles impliquen la velocitat visual i de 

reacció. Totes les cartes entre elles tenen un animal en comú 

però aquest va variant i en cada cas s’ha de trobar quin sent 

més ràpid que la resta de jugadors. Amb aquest joc ja no 

existiran les tardes avorrides (també hi ha una versió per a 

més grans i inclús adults, per si us animeu).  

 

QUI SÓC? (+5 anys) 

 

Un joc de taula divertit i estimulant, que acompanya la 

imaginació i la simulació gestual. Has d’endevinar a través de 

preguntes quin objecte t’ha tocat (i que no pots veure 

perquè portes posat al la  diadema del cap). 

 

 

 

 

 



 

HALLI GALLI (+6 anys) 

 

Aquest joc posarà a prova els teus reflexos, agilitat i rapidesa 

visual. És un joc de cartes ideal per compartir amb família i 

amics. El timbre es col·loca al mig de la taula. Es reparteix un 

munt de cartes per a cada jugador i quan surtin exactament 

5 fruites de el mateix tipus, a pel timbre! Guanyarà el jugador 

més ràpid! Un boig joc de fruites 

 

TIP TOP CLAP (+6 anys) 

 

Joc de memòria per a diversos jugadors. Un jugador realitza 

l’acció que l’indica la carta. El següent jugador agafa una 

carta, la col·loca cap per amunt sobre de les cartes i realitza 

el soroll o mímica del primer jugar. Així, cada jugador ha de 

realitzar les accions dels jugadors anteriors i el soroll o la 

mímica de la seva carta. 

 

SARDINES 

 

Memoritza les sardines de la teva carta per després trobar-les 

dins de la caixa. El que aconsegueixi tenir més encerts 

guanya. 

 

BELLZ! (+5 anys) 

  

Utilitza la vareta magnètica per atrapar els cascavells del teu 

color; si els aconsegueixes tots guanyaràs. Però compte, la 

vareta també atreu els cascavells dels teus rivals; afina la 

teva estratègia o perdràs. Un joc divertit per posar a prova la 

teva habilitat i precisió. 

 

Per a l’aprenentatge de l’escriptura, poden ser molt interessants les impremtes per 

crear targetes,  lletres per confegir, jocs per crear paraules, pissarres tant per guix 

com per retolador Vileda...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LITERATURA INFANTIL  

 

Un llibre mai passa de moda i és un regal perfecte per a totes les edats i èpoques de 

l’any. S’ha de  fomentar la lectura sempre que es pugui. Hi ha milions de llibres, molts de 

màgics i molt interessants, així  que només es tracta de buscar i buscar a les llibreries 

infantils. Aquí en teniu una mostra:  

 

      

 

 

         

 
 

 

 

 

 

I, sobretot, recordeu que el MILLOR REGAL que podeu fer 

als vostres fills és GRATUÏT  i és el VOSTRE TEMPS. 

Sense el vostre temps cap regal és educatiu. 

 

 
 

Document adaptat de “PROPOSTES I RECOMENACIONS DE JOGUINES EDUCATIVES” de l’Institut Escola Mare de Déu del 

Portal. 


