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Presentació

Des de la seva creació, el CAE ha mantingut sempre un fort lligam amb el joc. Amb la creació
l’any 1999 del Club del Joc -un equip de treball sobre el món del joc format per socis i sòcies
de l'entitat- aquesta relació encara es fa més estreta. Però si en aquesta història hi ha una
data rellevant, aquesta és l’any 2003.
Amb la celebració aquell any de la 1a edició de la Setmana de Jocs al Carrer, tota la feina feta
i l’experiència adquirida en l’àmbit del joc pel CAE en els seus 20 anys de trajectòria, de cop i
volta va sortir al carrer. Els jocs -especialment els de taula- abandonaven els caus, els esplais,
les escoles, etc. i es feien visibles al carrer. Una aposta agosarada en aquell moment, però
amb uns resultats que mai haguéssim imaginat.
A partir d’aquí ha estat un no parar, que s’ha concretat en la creació i organització d’altres
activitats com les Nits de Joc, el Tast de Jocs o diferents tornejos; elaboració de publicacions;
creació de jocs; impartició de formació; etc.
De tant en tant, va bé parar i reflexionar sobre allò que fem, perquè ho fem i què aprenem
fent-ho. I aquí és on volíem anar a parar. Tota la trajectòria i l’activitat feta ens permès
adquirir experiències, reflexions, opinions... que voldríem transmetre a aquelles altres
persones i entitats que, com nosaltres, estan apassionades pel joc o l’utilitzen, d’una manera
habitual, en les seves activitats.
Per això varem demanar a la Mar Quintana de poder elaborar aquesta publicació. Una
persona que disposa d’una llarga trajectòria dins l’entitat, participant-hi com a sòcia
voluntària en l’organització d’activitats; formant part de l’equip tècnic; impartint formació i
elaborant i coordinant diverses publicacions.
Segurament que el resultat té un plantejament més escolar –no en va, actualment la Mar és
mestra-, però els continguts i les metodologies que presenta es poden adaptar fàcilment a
l’àmbit del lleure.
Pel que fa als recursos finals, tot i que hem treballat per posar-los al dia, hem de demanarvos una certa flexibilitat. Jocs que s’exhaureixen, botigues que canvien d’ubicació, webs que
canvien de domini... són elements que no podem controlar.
Com sempre diem, esperem que aquesta publicació us agradi i que us sigui d’utilitat.
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Introducció als jocs de taula amb infants

Partint de l’experiència duta a terme durant 6 anys en grups de nens i nenes d’Educació
Infantil, presentem aquest dossier amb l’objectiu de donar a conèixer un recurs excel·lent per
a treballar tan continguts curriculars dins d’Educació Infantil (matemàtiques, llenguatge i
descoberta d’un mateix) com objectius dins del marc de l’Educació en el lleure (convivència,
cohesió de grup...).
El fet de conèixer jocs de taula contemporanis per als més menuts de la colla dóna un gran
ventall de possibilitats. És un camp poc conegut i que, en canvi, resulta ser un gran recurs.
El més recomanable és conèixer els jocs tot jugant-hi. Això ens farà adonar de les possibilitats
que ofereix el joc. Tanmateix, en aquest dossier, es poden trobar pautes pedagògiques que
ens ajudin a entendre la importància del joc i el seu valor educatiu. També es donen pautes
metodològiques per a la intervenció tant del/la mestre/a com del/la monitor/a.
Els jocs que presentem són jocs contemporanis amb materials molt atractius que faciliten la
motivació dels infants però que, per altra banda, si es perden o es trenquen, són difícils de
trobar. Per tant, caldrà que hagin de ser jocs controlats per l’adult.
En aquest dossier podreu trobar una breu ressenya d’un recull de jocs adients per jugar amb
nens i nenes de 3 a 6 anys. La majoria s’han utilitzat en grups escolars d’Educació Infantil
assolint un nivell d’autonomia en el joc molt alts. Molts d’aquests jocs tenen el títol en
alemany ja que són comprats per Internet. Actualment, els podeu trobar ja en versió
espanyola, és a dir, amb el títol i les instruccions traduïdes.

Classificació dels jocs
Els jocs tenen moltes possibles classificacions. La més extensa és:
• Jocs d’atzar: la sort és el principal component dels resultats. Aquest tipus de jocs són
els més adients pels més petits. Els oferirà l’oportunitat d’aprendre i d’acceptar els
resultats, siguin quins siguin i, per tant, d’acceptar guanyar o perdre en un joc.
• Jocs d’habilitat motriu: l’habilitat del jugador serà clau per a desenvolupar amb èxit
certs jocs de taula. Això dóna varietat en les capacitats necessàries per a tenir èxit en
els jocs de taula i dóna més possibilitats als nens i nenes amb menys capacitat per
sobresortir en els aprenentatges.
• Jocs d’habilitats cognitives: estratègia, discriminació visual, memòria... habilitats
necessàries per tot i que es potencien a través del joc. A mesura que els nens/es es
facin grans els jocs aniran orientant-se cap a aquesta vessant.
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Condicions prèvies al joc
Per jugar als jocs de taula ens cal una mínima preparació per tal de tenir les condicions
necessàries. Per tant, haurem de tenir en compte aspectes organitzatius i metodològics com
ara:
• L’espai: preferentment a l’interior. Si parlem d’una aula es poden fabricar racons
improvisats amb taules i cadires.
• L’agrupament: la presentació d’un nou joc es pot fer amb tot el grup, amb o sense
centre d’interès. Un cop coneguem bé la dinàmica del joc, es poden fer petits grups de
3 a 4 nens/es per joc.
• Els recursos humans: dependrà del nombre de nens que tinguem i del grau
d’autonomia que hagin assolit. Al principi va bé ser 2 o més persones dinamitzant els
jocs. Un cop els coneixen i han adquirit l’hàbit de preparar i recollir el joc, amb menys
adults també es pot fer.
• La temporalització: caldrà tenir clar quants dies a la setmana dedicarem als jocs de
taula i quantes hores. Si és un trimestre o tot el curs... La constància ajuda a adquirir
els hàbits necessaris per a fer als nens i nenes autònoms, la qual cosa facilita moltíssim
el paper del/la mestre/a i/o del/la monitor/a.
• Els materials: tenir els materials ben endreçats i facilitar-los aquesta tasca posant
bosses amb rètols per a classificar les peces del joc és tant important com el què
puguin aprendre jugant amb el joc. L’hàbit de l’endreça i el respecte pels materials són
per a tota la vida.
• Els jocs de taula que farem servir: conèixer bé els jocs que es faran servir, triar-los
en funció de l’edat i les possibilitats que ofereix el joc i en funció de què volem
potenciar. Tots els qui intervenen han de conèixer bé els jocs. Com més es domina el
joc, més possibilitats es té de crear noves formes de joc i adaptar-les insitu segons les
situacions que es vagin donant.

Aspectes pràctics de metodologia
Fem una pinzellada per certs aspectes metodològics que ens facilitaran la nostra intervenció:
• El paper dels/les mestres i/o monitors/res és dirigir i controlar els grups, deixant pas,
de forma progressiva, a l’autonomia de tots amb tots els jocs. Els nens han d’aprendre
la dinàmica dels jocs i aconseguir de jugar al màxim d’autònoms possible. Això vol dir
que se’ls ha de fer preparar el joc a ells mateixos, que diguin què han de fer, que cantin
la cançó eliminativa, que sàpiguen seguir el torn...
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• A cada sessió, es fan els petits grups (que poden ser estables o no) i, a través d’una
cançó eliminitava, els mateixos nens trien quin grup comença a jugar i quin joc agafen.
• Els nens són els encarregats de preparar el joc: col·locar el taulell de joc, penjar les
fruites a l’arbre, posar el corb, posar una cistella per a cada arbre, muntar el mar,
posar-hi els peixos, col·locar les fitxes de les mans cap per avall...
• Es recorden les normes del joc cada vegada que s’inicia una partida.
• Un cop acabat el joc, els nens l’han de recollir i guardar al seu lloc.
• Una vegada els nens són autònoms es pot jugar simultàniament. El/la mestre/a o el
monitor/a controlarà els grups sense jugar en cap d’ells. La roda de jocs es pot fer
segons convingui sense prioritzar el temps de joc.

Cooperar o competir?
Quan parlem de joc, ràpidament associem la paraula amb el verb guanyar-perdre. És una
realitat viva l’existència d’una gran competitivitat per tot: voler ser el primer del què sigui
està al capdavant d’altres valors més importants. Els jocs de taula no són una excepció on
guanyar resulta una gran part de l’atractiu.
En aquest sentit doncs, cal tenir en compte que l’estratègia com a recurs per guanyar al
contrincant no apareix fins als 5-6 anys, de manera que cal començar sempre amb un
objectiu comú (tots hem d’aconseguir...) en front d’un objectiu individual (guanyar a la resta
d’adversaris).
Des d’aquest punt de vista, la majoria dels jocs de taula que presentem, tenen un valor afegit
a l’atractiu que de per si ja tenen: la gran majoria d’ells presenten la possibilitat de la
COOPERACIÓ, enfront la competència. Entre tots hem d’aconseguir quelcom, per tant, cal
col·laborar, ajudar i animar a tot l’equip per aconseguir el nostre objectiu comú. És important
aprendre a veure aquesta vessant en els jocs de taula i saber adaptar les normes del joc.
Oferir aquesta vessant als nens i nenes per tal que reconeguin el sentiment de cooperació i
no de competició, creant un sentiment de grup i de treball en equip. Donar aquesta
alternativa i adonar-se del valor d’ajudar-se mútuament, de treballar per un objectiu comú i
donar importància al fet de guanyar a un únic adversari comú per tots.
Malgrat tota aquesta reflexió sobre la importància del fet de donar l’opció de col·laborar, és
important tenir present però, la frustració que genera el fet de perdre. Hi ha d’haver
situacions de frustració per tal d’aprendre a gestionar aquest sentiment, de manera que
també és bo que de tant en tant hi sigui. En aquest sentit, el joc ha d’iniciar-se amb l’atzar
per tal d’acceptar que es pot perdre per mala sort, on les habilitats del jugador hi tenen poc a
dir. Això ajuda a fer aquest aprenentatge d’acceptació davant la frustració de perdre. Quan
més endavant s’inicien les estratègies i les habilitats concretes del joc que resulten clau per a
vèncer al contrincant, aleshores acceptar la derrota resulta més complexa i és on ens podem
passar “tota la vida” aprenent a perdre.
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Propostes metodològiques per abans de jugar
Presentar els jocs de forma motivadora, especial, valuosa... és una gran eina per crear
expectatives i il·lusió. Com a jocs molt especials, els nens esperen el dia assenyalat, per a
poder fer els jocs.
Ara bé, tan important és tenir els nens predisposats com seguir uns passos per crear hàbits
que facilitaran l’ordre i el control.
Aquestes són algunes pautes que ens poden orientar:
• Creant il·lusió... utilitzar un personatge (titella) que ens porti els jocs dins d’una capsa
especial o dins d’un sac i que ens visiti cada vegada que introduïm un joc nou. Amb
això creem uns lligams afectius entre infants i titella que enforteixen els vincles amb
els jocs.
• Creant expectatives... ensenyar la capsa del joc: què suggereixen les imatges? Crearem
hipòtesis i ens fixarem bé en els elements que hi ha per tal de saber què és i com
s’anomenen.
• Obrirem la capsa i investigarem bé els seus materials: colors, formes, daus...
• Pensarem junts les normes de respecte pel material i donarem valor al fet de
compartir-lo amb la resta de companys.
• Explicarem la història que envolta el joc en qüestió.
• Explicarem l’objectiu del joc i com s’hi juga.
• Fixarem un torn i iniciarem el joc: apliquem les normes del joc, apliquem les normes de
convivència i respecte pel material, ens asseurem bé sempre durant la partida,
comptem entre tots, esperem el nostre torn, mirem quin color ha sortit, creem
hipòtesis, muntem estratègies, resolem problemes, acceptem guanyar/perdre,
reflexionem sobre la situació de col·laboració que s’ha creat en el joc... i un cop acabat,
parlarem de si ens ha agradat o no, de com s’han sentit, de l’esforç que han fet per no
aixecar-se...
• Valorarem el joc.
• Endreçarem el joc i el desarem a punt per un altre grup o dins del sac per a un altre
dia.

Algunes coses que aprenem tot jugant...
Llenguatge verbal:
• Comprendre el missatge comunicatiu on s'expliquen les regles dels jocs
• Seguir el fil argumental de la història que envolta el joc
• Recordar el nom del joc i les seves normes
• Realitzar ordres senzilles que comportin 1 o 2 accions
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• Verbalitzar les accions del joc: et passo el dau, gràcies, em toca, et toca, m’ha sortit el
color..., agafa un/a...
• Vocabulari propi dels jocs de taula: dau, tauler, torn, perdre, guanyar, trampes...
• Relacionar intuïtivament el llenguatge oral amb la imatge del joc
• Fer suposicions sobre els resultats de les accions realitzades i comprovar-ho
• Cançons eliminatives: una plata d’enciam, dalt del cotxe hi ha una nina, quatre pedres
hi ha al carrer, xanca malanca...

Llenguatge matemàtic:
• Utilització el nombre natural per comptar
• Distingir les nocions espacials de situació i direcció
• Realitzar classificacions i seriacions
• Distingir colors, formes geomètriques planes i en 3D...
• Lectura dels daus
• Plantejar hipòtesis
• Planificar les primeres estratègies de joc

Descoberta d’un mateix:
• Escoltar atentament quan es presenta un joc i s’expliquen les seves normes
• Apreciar les aportacions i el treball dels altres
• Mantenir l'atenció i l'esforç necessaris per acabar els jocs començats
• Relacionar les pròpies emocions, reaccions i estats d'ànim amb els dels companys i les
companyes (guanyar-perdre)
• Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: enuig, placidesa, alegria,....
• Mostrar col·laboració i responsabilitat en el manteniment i cura dels materials, estris i
espais col·lectius
• Acceptar a no començar primer el joc
• Autoafirmar-se mitjançant la capacitat de fer i de ser autònom
• Interioritzar normes de comportament i respecte
• Comunicar-se i relacionar-se entre companys de joc
• Verbalitzar si el joc ha agradat o no i el per què
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Propostes d’activitats complementàries
A més de jugar, podem oferir als nostres nens altres possibilitats d’activitats educatives
vinculades al mateix centre d’interès. Algunes propostes que ja s’han dut a terme, i que han
tingut uns molt bons resultats, són les següents:

•

CARTELLERA DELS JOCS
En una zona de l’aula, o sala, es pot penjar una cartolina on es poden anar penjant les
imatges dels jocs que es vagin aprenent. Hi posarem la imatge i el nom del joc.

•

LA BOSSA DE L’ACORD
Un cop coneguem diferents jocs, els nens poden proposar a quin volen jugar. Si no hi
ha acord entre ells, recorrerem a la bossa de l’acord. De dins, traurem a sort, la
imatge del joc que ens tocarà jugar.

•

APRENENTATGE D’UNA CANÇÓ
Aprendre una cançó relacionada amb el joc i/o amb els sentiments que genera el fet
de guanyar o perdre, compartir...

•

VISITA A UNA LUDOTECA
Conèixer un espai municipal nou per als nens: la ludoteca del poble i al seu ludotecari
o ludotecària.

•

MIRAR CAPÍTOL KOKI / PINGU JUGANT
Es pot mirar un capítol de la Koki on ella també juga amb amics i amigues. Analitzar
què li passa quan es fa malbé la joguina, quins sentiments li desperta, com
reacciona... i crear un debat.

•

JUGAR EN FAMÍLIA
Es pot proposar a les famílies que juguin a algun joc de taula i que es facin una foto.
El nen i la nena pot dur la foto i penjar-la en un mural amb el nom del joc que han
jugat. Potser es podria demanar també que ens deixin el joc uns dies per jugar amb la
resta del grup.
Una altra opció podria ser que els nens s’emportessin per torn, algun dels jocs
treballats per jugar en família. També es podrien fer una foto i enganxar-la en un
mural amb alguna frase que respongui al resultat de l’experiència (que bé que m’ho
he passat!, m’he enfadat per què he perdut!! el meu germà feia trampes…)

•

FITXES COMPLEMENTÀRIES
En el cas de les escoles, es poden crear fitxes de cada joc per deixar-ne constància
dins l’àlbum.

•

CONFERÈNCIA SOBRE ELS JOCS PELS PARES
Es pot fer una conferència a les famílies per parlar de la importància del joc pel
desenvolupament de l’infant, sobre les característiques i tipus de joc per als nens de
3 a 6 anys i sobre els jocs concrets que s’estan treballant a l’escola/cau/esplai.
S’oferirà la possibilitat de jugar-hi i conèixer la web i les botigues on es poden
comprar els jocs.
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•

JUGAR AMB NENS I NENES DE DIFERENTS NIVELLS, GRUPS I EDATS
És molt recomanable ajuntar nens de diferents edats i nivells per tal de potenciar la
col·laboració i el respecte. El fet de veure que un no se’n surt i que podem ajudar-lo,
fa millorar l’autoestima i el respecte per aquells que encara no han après quelcom. A
tots ens han hagut d’ensenyar a fer les coses.
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Jocs de taula a partir de 3 anys
Hand in Hand
SELECTA
JOC D’ATZAR
de 1 a 4 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Joc d’orientació espaial que permet diferents nivells de dificultat.
Permet fer puzles, joc tipus dòmino, seriacions...
El corb (El frutal)
HABA
JOC COOPERATIU D’ATZAR
de 2 a 8 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Joc cooperatiu on s’han de collir les fruites dels arbres abans no arribi
el corb i se les mengi. Existeix una versió gegant. Permet treballar
nocions de quantitat, colors, categories...

*
LA PRINCESA I EL PÈSOL
SELECTA
JOC D’HABILITAT MOTRIU
de 2 a 4 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Es parteix del conte de la princesa i el pèsol. Joc cooperatiu d’habilitat
on es tracta de fer el llit de la princesa sense que es tombi amb la
dificultat que suposa tenir-hi un pèsol a sota.
ANGELSPIEL (la pesca)
TOYS
JOC D’ATZAR I HABILITAT MOTRIU
de 2 a 8 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Joc de pesca amb moltes possibilitats. Afegint-hi un dau, es poden fer
moltes variants de joc. Va molt bé per a iniciar-se als jocs de taula.
EL POP
SELECTA
JOC D’ATZAR I D’HABILITAT MOTRIU
de 2 a 8 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
L’atzar marcarà com vestir i desvestir les potes del pop. Es treballa la
destresa manual, els colors, les quantitats, l’orientació espaial...
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BELLA LANELLA
SELECTA
JOC D’HABILITAT
de 1 a 2 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Joc de composició que permet un gran ventall de possibilitats. Es
poden duplicar els materials per ampliar el nombre de jugadors/es.

KISSEN-KLAU
SELECTA
JOC D’ATZAR
de 2 a 4 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
El dau ens marcarà quin follet ha d’anar tapat amb l’agreujant que
n’hi ha un de molt murri que es pot endur la manta dels altres. Ideal
per treballar els colors.
BALLONS
AMIGO
JOC D’ATZAR
de 2 a 5 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Tots tenim globus de diferents colors, les accions i la sort marcaran la
partida. Quins globus explotaran i quins no??? Joc molt senzill ideal
per iniciar-se en els jocs de cartes.
MiTMACH-SPIEL
RAVENSBURGER
JOC PSICOMOTRIU
de 2 a 3 jugadors/es
de 2 a 5 anys
de 15 a 20 min
El Ratolí Martí és al bosc jugant amb els seus amics, pèro... es fa fosc.
L’ajudem a construir una cabana? Caldrà que tots col·laborem i fem
les activitats que ens demana!! Joc que es pot adaptar molt bé per
jugar en gran grup!
STEIN AUF STEIN (ladrillo sobre ladrillo)
HABA
JOC D’HABILITAT
de 1 a 4 jugadors/es
+ 3 anys
de 10 a 15 min
Ens convertim en petits paletes i, amb habilitat i destresa, muntem
torres amb la grua. El dau ens marcarà de quin color hem d’agafar
cada bloc! Molt atractiu i ideal per treballar les formes geomètriques!
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FÜHLEN & TASTEN (El meu primer joc de tacte)
HABA
JOC DE TACTE i PERCEPCIÓ
de 2 a 6 jugadors
de 2 a 5 anys
de 10 a 15 min
L’ovelleta tenia molta gana i s’ha menjat un dels aliments. Quin? Això
ho haurem de descobrir tocant-li la panxeta. Un jugador amagarà una
peça dins l’ovelleta mentre els altres no miren. Llavors, tot tocant
l’ovelleta, hauran de descobrir què s’ha menjat.
MEIN ERSTER SPIELESCHATZ (El meu primer recull de jocs clàssics)
HABA
JOCS DE DISCRIMINACIÓ VISUAL, MEMÒRIA VISUAL, NUMERACIÓ…
2 a 4 jugadors,
de 3 a 12 anys
Recull de jocs, evolutiu
10 jocs per a tots: joc de fer la compra, dos mèmoris, un parxís, jocs
cooperatius, cartes... Joc amb gran recorregut ja que a mesura que
els nens i nenes van creixent es van descobrint nous jocs.
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Jocs de taula a partir de 4 anys
HALLI GALLI junior
AMIGO
JOC DE DISCRIMINACIÓ VISUAL I RAPIDESA
de 2 a 4 jugadors/es
+ 4 anys
de 10 a 15 min
Pallassos, de diferents colors, amb barret que si es troben et fan volar
cap el timbre. Alerta però que n’hi ha que estan tristos perquè han
perdut el seu barret! Joc de discriminació visual i rapidesa que farà
cridar a més d’un.
ZICKE-ZACKE (cocorico-cocoricó)
ZOCH
JOC DE MEMÒRIA VISUAL
de 2 a 8 jugadors/es
+ 4 anys
de 15 a 20 min
Joc tipus memori però molt més atractiu i amb més al·licients. Es
tracta d’aconseguir les plomes de les altres gallines avançant-les.
Només cal recordar on són les imatges del camí per tal de seguir
avançant.
SERPENTINA
AMIGO
JOC D’ATZAR
de 2 a 5 jugadors/es
+ 4 anys
de 10 a 15 min
Joc de cartes molt simple amb molts resultats. Es tracta de composar
serps seguint els colors i les parts de l’animal (cap, cos i cua).
Treballes els colors i l’orientació espaial.
HANNA HASELNÜSS (el rei dels esquirols)
HABA
JOC D’ATZAR I HABILITAT COGNITIVA
de 2 a 4 jugadors/es
+ 4 anys
de 10 a 15 min
Els esquirols han d’aconseguir fer una bona reserva d’aglans de cara
l’hivern L’atzar del dau marcarà quants aglans s’endurà cada jugador.
Ideal per a les nocions de quantitat.
SCHUH BIDU
HUCH & FRIENDS
JOC D’ATZAR
de 2 a 4 jugadors/es
+ 4 anys
uns 10 min
Joc de daus on el jugador que aconsegueixi el cuc més llarg serà el
guanyador de la partida
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FELIX FLOSSE (la flota d’en Fèlix)
HABA
JOC D’ATZAR
de 2 a 6 jugadors/es
+ 4 anys
de 5 a 10 min
Joc cooperatiu on tots els peixos petits s’han d’ajuntar per formar un
gran peix i espantar així el peix Fèlix que se’ls vol menjar.

CANDY (caramel)
BELEDUC
JOC DE DISCRIMINACIÓ VISUAL
de 1 a 4 jugadors/es
+ 4 anys
de 10 a 15 min
Tenim 3 daus que ens marcaran de quins colors és el caramel que
haurem d’agafar! Compte no ens despistem!!! El podem adaptar a
diferents nivells de dificultat! Va molt bé per treballar la
concentració!
ANIMAL SOBRE ANIMAL
HABA
JOC D’HABILITAT MOTRIU
de 2 a 4 jugadors/es
+ 4 anys
de 10 a 15 min
El nostre amic cocodril té molts amics!! Fem una torra animal segons
ens vagi marcant el dau!! Compte que no caiguin!!! Joc que requereix
molta habilitat!
SOCKEN ZOCKEN (pares a mares)
HABA
JOC DE DISCRIMINACIÓ VISUAL
de 1 a 6 jugadors/es
+ 4 anys
de 5 a 10 min
El monstre dels mitjons ha barrejat tots els mitjons!!! Només el que
observi molt bé i sigui ràpid podrà trobar el màxim nombre de
mitjons parells.
VIELE TIERE (¡animaladas!)
HABA
JOC DE MEMÒRIA VISUAL
de 2 a 6 jugadors/es
+ 4 anys
de 5 a 10 min
Animals grans i petits s’han escapat del zoològic! Ajudem als
guardians a trobar-los tots i retornar-los al seu lloc!! Joc molt atractiu
que permet de fer puzles, treballar nocions de mesura, la
concentració i la memòria visual.
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CHAOS IM KINDERZIMMER (Caos a l’habitació dels nens)
JOC DE DISCRIMINACIÓ VISUAL I RAPIDESA
HABA
2 a 6 jugadors,
+ de 4 anys
Un follet molt trapella ha desendreçat totes les coses de
l’habitació!! Es tracta de buscar objectes iguals i fer-ne
parelles!!! Cal molta concentració i una bona reacció!
Amb els petits cal fer una primera volta per observar els
dibuixos i dir què és cada cosa (vocabulari). Hi ha algun
objecte obsolet com una cinta de casset.
SCHLOSS SCHLOTTERSTEIN (Escola de fantasmes – Cartes)
HABA
DISCRIMINACIÓ I MEMÒRIA VISUAL
2 a 4 jugadors
+ de 4 anys
Un castell habitat per molts personatges diferents. S’ensenya
una imatge on n’hi ha 12 de representats i al cap d’una
estona s’amaga.
Llavors, per torns, cadascú agafa una carta amb la imatge
d’un personatge que hi havia al dibuix. Però no és tan fàcil: hi
ha personatges que estan en dues posicions diferents...
Les imatges es poden ampliar per facilitar la visualització als
més petits.
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Jocs de taula a partir de 5 anys

MAUSE-RALLYE (carrera de ratolins)
HABA
JOC D’HABILITAT MOTRIU
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Els ratolins han d’aconseguir el formatge sense caure pels forats i
esquivant el gat. Quantes porcions de formatge aconseguiran?
AKABA (catifa voladora)
HABA
JOC D’ATZAR, D’HABILITAT MOTRIU I COGNITIVA
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Joc molt complert on es tracta d’aconseguir les compres que et
marquen les cartes. Cal habilitat, memòria visual i la sort dels daus.
SCHLOSS SCHLOTTERSTEIN (escola de fantasmes)
HABA
JOC D’ATZAR, D’HABILITAT MOTRIU I COGNITIVA
de 1 a 6 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Joc molt atractiu amb moltes possibilitats i on es potencia el treball i
el suport de l’equip de jugadors/es. Un fantasma en un castell que
cerca tota mena d’objectes i personatges.
CASTELLO DEL DRAGO
BELEDUC
JOC D’ATZAR I D’HABILITAT
de 2 a 8 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Joc completament cooperatiu on es lluita contra els dracs que
assetgen les torres del castell. Molt atractiu i diferent.

GULO-GULO
ZOCH
JOC D’ESTRATÈGIA I D’HABILITAT MOTRIU
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Un gran joc per a iniciar-se en l’art de l’estratègia. Una colla de
golafres volen menjar-se tants ous com puguin. A veure qui
aconsegueix menjar-se l’ou lila.
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TOLLE TORTE (els pastissers)
HABA
JOC D’HABILITAT MOTRIU
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Joc molt senzill i amb un gran ventall de possibilitats. Es treballa
l’habilitat motriu, els colors, les quantitats... Es tracta de confegir
pastissos segons ens marquin les cartes. Un joc que, malgrat indiqui
que és per a partir de 5 anys, es pot adaptar a edats més petites.
COLORI
AMIGO
JOC D’HABILITAT COGNITIVA (discriminació visual)
de 2 a 8 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Cartes plenes de dibuixos que aparentment són diferents i que en
realitat sempre n’hi ha un que és igual. Cal trobar-lo. El podem trobar
entre tots o per parelles o per equips...
PIPPO
AMIGO
JOC DE DISCRIMINACIÓ VISUAL I CLASSIFICACIÓ
de 2 a 6 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
En Pippo està preocupat perquè troba a faltar algun animal. Cal que
el tranquil·litzem i li demostrem que els té tots a la granja!

MASKENBALL DER KÄFER (les marietes)
SELECTA
JOC DE MEMÒRIA
de 2 a 6 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Les marietes volen anar a la festa de la primavera i volen anar
vestides ben elegants. Les ajudem a vestir-se? però compte! que no
és tan fàcil! Joc molt atractiu amb peces però molt petites.
HOP! HOP! HOP!
DJECO
JOC COOPERATIU D’ATZAR
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 5 a 10 min
Joc cooperatiu on ajudarem a la pastora Caterina a portar les ovelles
de nou al seu corral. Compte que si hi ha tempestes el pont
s’esfondrà i no podran arribar-hi!!
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CARCASSONNE júnior
DEVIR
JOC D’ESTRATÈGIA
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Joc per iniciar-se en l’estratègia per guanyar al contrincant. Cal fer
camins i tancar-los per poder-hi col·locar els nostres personatges.

VIVA TOPO
SELECTA
JOC D’HABILITAT COGNITIVA (estratègia i càlcul)
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
de 10 a 15 min
Cursa de ratolins contra un gat que avança més de pressa que no ens
pensem. Es treballa molt el llenguatge matemàtic i l’estratègia!!! Un
joc que es pot iniciar als 4 anys però que no serà fins els 5 o 6 que el
dominaran.
SHATZ IN SICHT ! (¡tesoro a la vista!)
HABA
JOC D’HABILITAT COGNITIVA (estratègia)
de 2 a 4 jugadors/es
+ 5 anys
aprox. 15 min
Quatre pirates disposen del mapa de l’illa del tresor! En el mapa hi ha
marcat el lloc on es troben 5 cofres plens de tresors! Però el camí cap
a l’illa és molt perillós. Qui aconseguirà els tresors? Un joc per iniciarse en l’estratègia molt adequat i molt ben ambientat.
KEINE GEWITTERHEXE
La bruixa de les tempestes
HABA
MEMÒRIA VISUAL
2 a 4 jugadors
+ 5 anys
La nit de les bruixes ha arribat i estan molt emocionades de poder
volar cap a la casa de les bruixes per participar del gran ball!!!
Un joc de recorregut i de memòria visual amb certs elements que el
fan diferent dels altres jocs de memòria.
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Fonts d’informació
Webs interessants

Adreça: http://laludoterra.wordpress.com/
Hi trobareu:
• Notícies sobre esdeveniments a la ciutat de Manresa i comarca sobre activitats
relacionades amb el joc.
• Instruccions i imatges de jocs de taula.
• Cartellera d’activitats que es realitzen a la Ludoterra: xerrades, tallers, aniversaris...
• Calendari i horaris d’obertura.

Adreça: http://www.lapcra.com
Hi trobareu:
• Jocs de tota mena classificats en diferents categories. Hi ha la categoria de jocs
infantils on trobareu el joc del corb i altres.
• Els preus dels jocs
• La informació del joc: nom del joc, edat, marca del joc, sinopsi i fins i tot, en alguns
jocs, us podeu baixar les instruccions en castellà o en català!
A finals del 2013, aquest web de referència en la venda de jocs on-line va ser adquirida
per Zacatrus. A partir d’aquesta data les comandes es fan des del web d’aquesta empresa.

Adreça: www.artijoc.com
Interessant web que ofereix un catàleg de jocs cooperatius amb la seva descripció. A banda
també hi ha d’altres materials de joc proposats.
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Adreça: http://www.joguinasegura.coop/ca
Espai web des d’on s’informa als consumidors i consumidores sobre la seguretat de les
joguines, el seu ús segur i el seu consum responsable a l’hora que es faciliten eines de
defensa dels drets del consumidor. A càrrec d’Abacus.

Adreça: http://www.ludomecum.com/
Base de dades de més de 1500 joguines adreçades per criteris pedagògics. Permet consultarles des de diferents entrades. A càrrec de la Fundación Crecer Jugando, que en cedeix
l’explotació a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

Activitats des de Manresa sobre jocs
El CAE canalitza bona part de les activitats de jocs de taula que es fan a Manresa, ja sigui per
a infants com per a persones adultes, acumulant gairebé quinze anys d’experiència. Algunes
de les activitats més representatives són:
• Tast de jocs. Festival de Jocs de taula que organitza el CAE a Manresa un cap de
setmana de primavera ( normalment a l’abril).
• La setmana de jocs al carrer
que organitza el CAE a Manresa
cada any després de la Festa
Major. Durant una setmana el
CAE treu els jocs als carrers i
places. Això fa que sigui una
bona ocasió per conèixer molts
jocs per a totes les edats.
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• Nits de joc: tots els dijous, a partir de 2/4 de 10 de la nit, tothom que vulgui es pot
apuntar a jugar a jocs de taula. Es fa durant tot l’any al cafè-tatre La Peixera de
Manresa menys els mesos d’estiu. Allà es poden conèixer molts jocs. Aquesta activitat
està dinamitzada pels membres del Club del Joc del CAE que, si convé, ensenyen els
jocs a les persones que no els coneixen. Tot i que l’activitat s’adreça al públic jove i
adult, si es demana, pot ser un bon lloc per a pares i mares o educadors i educadores
per conèixer jocs infantils.
Si voleu informació sobre aquests tres esdeveniments podeu adreçar-vos al CAE, Plaça del
Milcentenari s/n de Manresa o bé al telèfon 93 872 57 89 o al web www.cae.cat

Fires sobre jocs
• Cada any a Tona hi ha la Fira jocjoc que acostuma a ser la
primera setmana de desembre. També és un bon lloc per a
conèixer jocs i comprar-ne, de cara a les festes de Nadal i reis.
Cal mirar la web www.firadeljoc.cat

Botigues especialitzades
• La Ludoterra
C/Circumval·lació 35
08241 Manresa
T. 607 886 385
De dimarts a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8
http://laludoterra.wordpress.com/
Botiga plenament especialitzada en jocs de taula per a totes les edats. Les persones que
s’encarreguen de la botiga són experts que et podran explicar tots i cadascun dels jocs
que tenen. Hi ha l’atractiu afegit que disposen d’una ludoteca per anar-hi a jugar en
família i/o amb amics i amigues amb una programació estable d’espectacles familiars.
També disposen de cafeteria, compra-venda de roba, calçat i complements de segona mà
de 0 a 5 anys.

• Homoludicus
c/ Barcelona, 77
08400 Granollers
93 870 23 04
www.homoludicus.org
Botiga especialitzada en jocs de taula actuals. Des de jocs infantils i familiars a
Eurogames. Jocs de cartes col·leccionables i miniatures. Disposen de taules per jugar i
provar jocs.
Darrerament s’ha convertit en una franquícia i han obert noves botigues, entre d’altres
llocs a Sabadell i Barcelona.
Jocs de taula per a infants de 3 a 6 anys
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• Artijoc
C/Sant Antoni, 12
08003 Mataró
93 510 45 48
www.artijoc.com
Especialistes en jocs cooperatius, jocs per la Pau i jocs de fusta. Venda i disseny de jocs
gegants i jocs temàtics per encàrrec. Gestió de serveis per la cultura, el lleure i
l’ensenyament.

• Rodajocs
C/ Penedès, 5
08012 Barcelona
93 218 34 56
rodajocs@tiscali.es
En aquesta botiga no hi ha ni una joguina que funcioni amb piles. En el petit espai que
ocupa, els jocs estan conscientment endreçats per edats, des de les primeres setmanes
fins als deu anys, aproximadament. A més, si ho necessiteu us donaran consells i pistes
per gaudir del joc amb els més petits. I un altre dels seus avantatges és que no tanca al
migdia.

• El Fustot
C/ de la Salut, 3
08202 Sabadell
93 726 49 79
Botiga amb moltes joguines de fusta i jocs de la casa HABA i Selecta.
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el CAE
Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89
fax. 93 876 83 78
www.cae.cat
cae@elcae.org

xarranca@elcae.org
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