
JOGUINES COEDUCATIVES 

Respecte per l’entorn: Joguines que potencien el respecte pel medi ambient, i fomenten 
l’observació, perseverança i la constància. 

 El meu primer hort – Kits amb totes les eines i llavors perquè els més petits 
aprenguin a sembrar i conrear horts a casa. 

 Laberint de cultiu – Kit amb pistes per fer germinar llavors i veure el camí que 
segueix la planta fins a sortir a l’aire lliure. 

 Caseta d’ocells  per construir i pintar. 

Cooperació: Jocs que requereixen la col·laboració de tots els jugadors i jugadores per 
aconseguir un objectiu comú. Aquí o tothom guanya o tothom perd. 

 Hop hop hop – La pastora, les seves ovelles i el seu gos han de tornar al refugi 
abans que el vent s’emporti el pont per l’aire i tots els jugadors han de cooperar 
per aconseguir-ho. 

 Story Cubes – Joc de daus en que cada cara té una imatge. Els jugadors o bé han 
d’inventar una història en què totes les imatges estiguin involucrades, o bé cada 
jugador ha de continuar la història on l’ha deixat l’altre. 

 The fantastic forest – Els i les jugadores han de memoritzar entre tots la recepta 
de la poció per salvar el mag de l’encanteri. 

Ciències: Jocs i experiments per estimular el pensament científic i la curiositat de la canalla, 
i que demostren que la ciència no només és divertida sinó divertidíssima. 

 Volcano making kit – Kit per construir un volcà en erupció. 
 Juguetrónica – Botiga online que ofereix tota mena d’experiments científics 

casolans per a nenes i nens de Primària i Secundària perquè aprenguin electrònica, 
robòtica, programació i altres experiments. 

 Kits de ciències – Altres jocs científics de tot tipus. 
 Jocs de química – Per conèixer els primers conceptes d’aquesta disciplina i per fer 

experiments espectaculars. 
 Baralla de cartes de ciència – Joc de cartes en què s’han de crear parelles entre els 

científics i científiques i els seus invents. 

Construccions: Són les reines dels jocs educatius. Amb les construccions s’estimula la 
curiositat i la concentració, es desenvolupa la imaginació, l’equilibri i acosta els infants al 
món de la geometria. 

 Blocs de fusta Kapla – Blocs de fusta en multitud de formats per construir allò que 
es vulgui sense cap tipus de subjecció. 

 Lego – Tot i que s’han adaptat als nous temps i n’hi ha de totes les tipologies, el 
lego clàssic és dels més complerts per fer volar la imaginació. 

 Pista de boles – Blocs de fusta de diferents tipus i boles per construir una 
vertadera pista de bales. N’hi ha de molts tipus i es pot ampliar. 

 Jocs d’encaix arcs i casetes – Joc d’encaix amb múltiples opcions. 

Aire lliure: Els jocs a l’aire lliure també són perfectes per fomentar la cooperació, el joc 
lliure o el joc amb regles i la coeducació. 

 Malabars – Jocs de circ per practicar l’equilibri i la psicomotricitat. 
 Jocs de punteria – Jocs per practicar l’habilitat i la punteria. 
 Jocs de jardí –  Jocs pensats per jugar en família i amb els amics a les festes 

infantils o celebracions. 
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