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Puzles i encaixos
DISET    

L’abecedari  
A partir de 3 anys
Puzle gegant per aprendre l’abecedari. 

Comarques de Catalunya  
A partir de 4 anys
Puzle de 142 peces per aprendre les comarques de Catalunya.

Coneix Catalunya  
A partir de 4 anys
Puzle hexagonal amb 53 imatges sobre les tradicions, les festes, la gastronomia..., de Catalunya.

Les síl·labes  
A partir de 5 anys
19 encaixables de 2, 3 o 4 síl·labes.

Les vocals  
A partir de 3 anys
10 puzles de 2 peces per aprendre les vocals. Cada vocal correspon a la inicial del dibuix il·lustrat a cada 
peça.

El meu cos  
A partir de 4 anys
Puzle reversible per aprendre les parts del cos. D’una banda, el cos de la nena i per l’altra, el cos del nen.

CATIMPERIUM

11 de setembre de 1714  
Recrea l’escenari de la batalla final del setge de 1714.



4 cpnl.cat/jocs

EDUCA – BORRAS 

Sèrie Baby educatius
 
 Baby Animals  
 A partir de 2 anys
 Associació de cada animal amb el seu hàbitat. 

 Baby Colors  
 A partir de 2 anys
 Classificació de cada objecte segons el color. 

 Baby Form  
 A partir de 2 anys
 Diferenciació i identificació de les figures geomètriques bàsiques.

 Baby oposats. De 2 a 4 anys  

 Baby puzle Hello Kitty. De 3 a 5 anys 

 Baby puzles animals salvatges. De 2 a 4 anys  

 Puzles silueta Noddy. De 3 a 5 anys  

Sèrie puzles silueta

 Les tres bessones. De 6 a 10 anys

Sèrie Flitterbyes 

 Rosa silvestre. A partir de 12 anys

 Poesia natural. A partir de 12 anys

 Jolis pétales. A partir de 10 anys

Col·lecció Aprenc... 
Jocs educatius pedagògicament dissenyats per a cada edat en concret. 
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3-4 anys
 Aprenc... Les vocals  
 30 peces encaixables.

 Aprenc a comptar... De l’1 al 10    
 55 peces encaixables.

4-5 anys

 Aprenc a... Sumar i restar  
 64 peces encaixables.

 Aprenc... L’abecedari 
 58 peces encaixables.

Dora l’exploradora  
3-5 anys
Col·lecció de puzles de cartró amb imatges de Dora l’exploradora i els seus amics.

El meu primer mapamundi. De 3 a 6 anys
La granja. De 3 a 6 anys
La casa d’en Mickey Mouse. De 3 a 5 anys
Mickey Mouse club house. De 3 a 5 anys
La casa d’en Mickey Mouse. De 3 a 5 anys
Winnie the Pooh   

Diversos puzles per a diferents edats.

Professions. De 3 a 5 anys
Buscant en Nemo. De 3 a 6 anys
Spider-Man. De 3 a 7 anys
Princeses Disney. De 3 a 6 anys
Cavalcada Disney. De 8 a 12 anys
Les quatre estacions. De 3 a 5 anys
Magnetic puzle cube Els meus amics Tigger i Pooh  
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A partir de 3 anys. 
Permet crear múltiples imatges simultàniament combinant cubs individuals.

Comarques de Catalunya  
6-8 anys
Puzle de 150 peces amb les comarques de Catalunya.
 
Puzle FC Barcelona  
De 6 a 8 anys

FUNDACIÓ JOSEP IRLA
 
Puzle dels Països Catalans  

Jocs de taula
ABACUS

Recicla i guanya  
Joc de recorregut per familiaritzar els més petits amb la separació de residus domèstics.  De 2 a 6 jugadors.
Composta i guanya 
Divertit joc per familiaritzar els més petits amb el compostatge. De 2 a 4 jugadors.

CARTES CATALANES 

Joc de cartes dels Països Catalans  
Baralla a tot color, amb precinte interior i presentada en una capseta de cartró.

El joc de l’oca catalana  
A partir de 7 anys
Adaptació peculiar del joc de l’oca tradicional amb un recorregut per bonics indrets de Catalunya.

CATIMPERIUM

11 de setembre. Setge 1714
Joc d’estratègia basat en la jornada final del setge de 1714 sobre Barcelona.
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CLEMENTONI

3-5 anys

 La granja de l’1 al 10 
 Les formes i els colors 
 L’abecedari 

4-6 anys

 Les meves primeres paraules 

4-7 anys

 Quina hora és? 

5-8 anys

 Aprèn les matemàtiques 

DEVIR

Castellers  
A partir de 10 anys
Els jugadors han de competir per crear els castells més alts amb força, equilibri, valor i seny.

Catan 
A partir de 10 anys
Aquest joc uneix l’estratègia, l’astúcia i la capacitat per negociar, i els jugadors tracten de colonitzar una illa: 
Catan, rica en recursos naturals.

Carcassone 
A partir de 10 anys
Joc de taula ambientat a l’època medieval en el qual els jugadors han de col·locar estratègicament les seves 
peces per poder controlar ciutats, camins, monestirs i camps. 

El laberint màgic  
A partir de 6 anys
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Els aprenents de mag exploren amb curiositat el laberint màgic, malgrat les bromes dels grans mags, els 
laberints es van obrint i tancant, com per art de màgia.

Finca  
A partir de 10 anys
Al bell mig dels camps de Mallorca hi ha una vella i magnífica masia amb un gran molí de vent: la teva finca. 
Conrea-la i ben aviat seràs l’agricultor més ric de Mallorca.

Verbàlia 
A partir de 4 anys
Capsa plena de més de 50 jocs lingüístics. És una col.lecció de jocs per a tota la gent que li agrada jugar 
amb les paraules. 

DISET  

Party & Co. Junior català  
A partir de 8 anys
Joc amb 562 proves i preguntes.

Party & Co Extreme 2.0 TV3 
A partir de 14 anys
Joc de sobretaula amb més de 800 targetes per fer proves i endevinar preguntes. 

Formar paraules  
A partir de 5 anys
Joc per introduir l’infant a la lectura i formació de paraules en català.

ABC xerraire   
A partir de 4 anys
Joc per aprendre a escriure.

Joc “Aprèn l’abecedari amb el so”  
A partir de 3 anys
Els botons, amb les lletres en majúscula i minúscula, estan il·lustrats amb dibuixos. A més, emeten el so de 
la lletra o de l’objecte tant en anglès com en català.



9 cpnl.cat/jocs

Aprèn a escriure 
A partir de 4 anys
Pupitre que parla per aprendre a escriure i a dibuixar, amb imatges de la A a la Z que van passant mentre 
sona la música.

Jo aprenc les síl·labes 
A partir de 5 anys
Joc autocorrectiu per aprendre a separar les paraules en síl·labes. 

Jo aprenc a llegir  
A partir de 5 anys
Joc autocorrectiu de 15 làmines de 6 paraules cadascuna.

Lectron Catalunya. Llengua i coneixements  
A partir de 6 anys
Joc de preguntes i respostes. 

Lectron Coneix el teu cos  
A partir de 7 anys
Cal relacionar, amb dos connectors, diverses preguntes i respostes en català sobre el cos humà. 

EDITORIAL NADAL

Joc de Sant Jordi  
A partir de 6 anys
S’ha d’arribar fins a la cova del drac per poder salvar la princesa. Durant el trajecte pel tauler, els protagonis-
tes es trobaran amb moltes sorpreses i algun ensurt.

EDUCA – BORRAS 

Sèrie Magnètic
De 3 a 8 anys
 Educa Magnètic Arca dels animals 
 Educa Magnètic Ciutat 
 Educa Magnètic Aeroport  
 Educa Magnetic Bob Esponja. De 3 a 8 anys

Sèrie Loto
 Animals fotos.  De 3 a 6 anys  
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Sèrie Memory game 
 Cartes animals 
 De 3 a 6 anys
 24 cartes per jugar amb els animals de la selva.

 Mickey i amics  
 De 4 a 9 anys
 72 cartes per formar parelles amb Donald, Pluto, Minnie, Goofy…

Sèrie Disney
 Dòmino animals  
 De 3 a 9 anys
 Dòmino de grans dimensions que facilita la manipulació per part dels més petits. Imatges atractives.

 Dòmino la casa d’en Mickey Mouse  
 De 3 a 9 anys
 Amb els personatges més estimats pels menuts.

 Dòmino fruites  
 De 3 a 9 anys
 Dòmino de grans dimensions amb imatges de diferents fruites.
 
 La carrera del tren de Mickey 
 De 4 a 7 anys
 La velocitat és la clau en aquesta cursa contra Mickey. El més ràdid guanyarà!. Puzle i joc.

Sèrie Dòmino

 3 a 6 anys
 Dòmino animals domèstics  
 Dòmino animals fotos  

 4-6 anys
 Mickey i amics  
 Joc de memòria i d’observació. Conté 72 cartes.

 6-8 anys
 Conector. Conec Catalunya  
 Joc de preguntes i respostes.
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Col·lecció educativa Educa Multimèdia  

 3-4 anys
 Aprenc... L’abecedari  
 Per aprendre les lletres. Inclou un CD-ROM.

 Aprenc a... Comptar fins a 20 
 Per aprendre els nombres de l’1 al 20. Inclou un CD-ROM.

 3-4 anys 
 Lot especial amb 3 Educa Multimèdia

 Aprenc... L’abecedari  
 Per aprendre a llegir un text escrit i poder-ne reconèixer el significat.

 Aprenc a... Comptar  
 Per aprendre a reconèixer els números de l’1 al 20. Estimulant i divertit.
 
 Aprenc... El cos humà 
 Per aprendre les parts bàsiques del cos humà, els seus òrgans i ossos principals. Inclou un 
 CD-ROM amb activitats multimèdia per reforçar aquest aprenentatge.

 5-6 anys

 Aprenc... Música  
 Per aprendre les notes musicals, a identificar els instruments musicals pel seu so i a 
 experimentar amb ritmes i melodies.

 Aprenc a ... Lletrejar  
 Ajuda a reconèixer cadascuna de les lletres.

 Aprenc a... Sumar i Restar  
 Per aprendre les primeres sumes i restes. Inclou un CD-ROM.

Col.lecció Educa Fonics

 3-5 anys
 Educa Fonics. Aprenc... L’abecedari  
 Per aprendre a llegir un text escrit i poder-ne reconèixer el significat.
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 Educa Fonics. Aprenc a... Comptar  
 Per reconèixer els números de l’1 al 20.

 5-7 anys
 Aprenc a... Sumar i a Restar 
 Per aprendre les primeres operacions matemàtiques. 
 
 Aprenc a... Llegir 
 Per aprendre a reconèixer les lletres i a llegir les primeres paraules. 

Lince Multimèdia 
De 4 a 8 anys  
A través de l’observació, LINCE et permetrà millorar els reflexos i l’agudesa visual. Consta d’un joc físic tra-
dicional + CD-ROM interactiu.

Planeta Barça 
A partir de 10 anys  
Un emocionant joc de preguntes sobre la història del Barça.

FALOMIR

Intelect de luxe (Edició en català) 
A partir de 9 anys
Joc de mots encreuats.

Superpoly de luxe (Edició en català) 
A partir de 8 anys
El gran joc de les finances.

HASBRO

Monopoly Barcelona 
A partir de 10 anys
El clàssic Monopoly, aquest cop ambientat a Barcelona.

LUDITOYS FACTORY, S.L.
Bocamoll  
A partir de 8 anys
Joc de taula que segueix la mateixa dinàmica que el programa de TV3. 
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Caçadors de bolets  
A partir de 8 anys
Si et vols convertir en un bon caçador de bolets, aquest joc t’hi ajudarà

MATTEL        

Scrabble català 
A partir de 8 anys
Joc de formació de paraules. 

ROYAL GAMES

+ 7 anys
Penkamino  
Joc que estimula l’aprenentatge i la memorització de les taules de multiplicar.

Parxís i Oca  
De 2 a 4 jugadors. Conté gobelets, daus i fitxes. 

VEXILLUM

Patim Patam Patum  
A partir de 10 anys
Joc d’estratègia ambientat a la Patum de Berga.

VICENS VIVES        

3-4 anys
Els colors  
Joc de 24 cartrons per aprendre a identificar correctament els colors bàsics.
Estructura de la frase  
Joc per iniciar-se en l’aprenentatge de l’estructura de la frase.
Títols i paraules murals  
Joc de 12 làmines murals per descobrir i iniciar-se en el codi escrit.
Capsa de vocabulari   
64 cartrons plastificats. Joc per ampliar oralment el vocabulari.
Seqüències temporals   
Joc per aprendre a estructurar la narració oral.
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Vocabulari    
Joc de 64 cartrons.

3-5 anys
Figures Geomètriques Enfilables  
Joc de figures geomètriques enfilables.

4-5 anys
Paraules i frases  
Col·lecció de cartrons de vocabulari.
Què fan?  
Joc d’accions amb fotografies una mica més complexes.
Seqüències temporals  
Joc per aprendre a estructurar la narració oral.
Estructura de la frase  
Joc per iniciar-se en l’aprenentatge de l’estructura de la frase oral.
Títols i paraules murals   
20 làmines. Joc per descobrir i iniciar-se en el codi escrit.

5-6 anys
Maria Castanya i els follets  
Teatrí amb figuretes.
Jocs de cartes  
Tres jocs de 30 cartes per identificar camps semàntics i potenciar la pronunciació de les paraules.
Dòminos 
Tres jocs de 28 fitxes per afavorir la lectura ràpida de les paraules. 
Abecedari mural  
26 fitxes per aprendre l’abecedari.
Frases murals 
Joc per aprendre a llegir.
Fem paraules 
Joc per associar so i grafia i aprendre a escriure paraules.
El Sastre valent 
Joc de 20 cartes.
Què fan? 
Tercer nivell d’aquest joc d’accions.
Paraules i frases   
Col·lecció de cartrons de vocabulari.
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6-7 anys
Abecedari mural  
26 fitxes per aprendre l’abecedari.
Ordres Montessori  
Joc de 30 cartolines per aprendre a llegir.
Parlem  
Joc de vocabulari

3-6 anys
Logico Primo-Global Català 
Joc de relació d’imatges.

6-8 anys
Logico Piccolo-Matemàtiques  
Joc que planteja problemes aritmètics autocorrectius amb diversos graus de dificultat.
Logico Piccolo-Llengua  
Per jugar amb la nostra llengua. Amb diferents nivells de dificultat.

6-7 anys
Dictats Muts 1  
Dictats Muts 2 
Jocs de dictats.

YALDE
Baralla ortogràfica 1, 2 
6-12 anys
Baralla de 33 cartes per aprendre ortografia.

Ordinadors
ALDAY TECH  
Living PC Junior 
3-6 anys
Trilingüe (català, castellà i anglès). 78 activitats.

Dinosapiens Plus 
5-8 anys
Ordinador infantil trilingüe català-castellà-anglès. 130 activitats.
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Jocs multimèdia
BABY EINSTEIN
Baby Mac Donald: un dia a la granja  
A partir de 9 mesos
A través d’animacions i jocs, els infants descobriran les feines i els sons en una granja. El pack inclou el 
conte de bany Què flota?

Baby Neptune: descobrint l’aigua  
A partir de 9 mesos
A través d’animacions i jocs, els infants descobriran l’aigua del mar, els rius i els llacs. El pack inclou el con-
te de bany Aigua, aigua a tot arreu.

BARCELONA MULTIMÈDIA 

Sèrie Blanca
 0-3 anys
 Imatges per a jugar  
 Tot fent servir nous jocs, els menuts es familiaritzen amb l’ordinador i el ratolí, enriqueixen 
 el vocabulari i exerceixen la memòria auditiva i visual.

Sèrie Taronja
 
 3-6 anys
 L’armari de les joguines  
 Primera aproximació als ordinadors per als més menuts. 
 Mira, mira. La capsa de sorpreses 
 Endevinalles visuals i jocs d’observació.
 Ploma i l’Óssa Major   
 Un joc ambientat al Pol Nord, pensat com un conte.
 Ploma al país dels tigres  
 Acompanya aquest heroi menut i afectuós en una aventura increïble.
 Ploma a l’estació polar 
 Una nova aventura d’en Ploma.
 El peix irisat, el més bell de l’oceà  
 Coneixeràs els insòlits habitants dels oceans mentre poses a prova la teva perícia.
 El peix irisat i la balena 
 El peix irisat en un mar d’aventures 
 En les profunditats de l’oceà, l’Irisat va tot el dia amunt i avall i viu moltes aventures.
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Sèrie Verda
 5-8 anys
 Faves comptades 
 Joc d’aprenentatge de les operacions aritmètiques i de càlcul mental.
 Jaumet Trapella 
 En Jaumet és un nen enginyós i trapella que aprèn a evitar els perills domèstics.
 La màquina dels jocs de l’oncle Albert  
 La Tina ha desaparegut i els seus amics estan preocupats. 
 El tresor de la màquina de l’oncle Albert  
 El tresor de la màquina ofereix als més joves l’ocasió de retrobar en Gus, en Badoc, la Tina i en Rob. 
 El gran pet de la màquina de l’oncle Albert  
 A dins de la màquina dels jocs de l’oncle Albert hi passen coses contínuament! 

Sèrie Blava
 7-9 anys
 Otijocs
 La Col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats i dibuixats per Picanyol i convertits per Barcelona  
 Multimèdia en l’alternativa intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses habilitats.
 Amenaça submarina  
 Nàufrags del desert  
 El secret del Dr. Pots 
 Sibèria blanca 
 Els 100 millors jocs musicals dels Otijocs 
 Per posar a prova les habilitats musicals, reconèixer sons, comparar notes i reproduir melodies.
 Els 100 millors jocs d’enginy dels Otijocs 
 Jocs de deducció que necessiten un raonament per ser resolts.
 Els 100 millors jocs de memòria 
 Jocs per exercitar la memòria visual i auditiva.
 Els 100 millors jocs d’observació  
 Tot un repte per a ments despertes. 
 Els 100 millors jocs lingüístics 
 Aquest títol aplega els millors jocs lingüístics dels Otijocs. 
 Otijocs edició especial 40è aniversari (I) i (II)  
 Aquestes presentacions inclouen 1 CD-Rom i 2 DVD de l’Ot, el bruixot. Editats amb motiu 
 de la celebració del 40è aniversari de la creació del personatge.
 
 
 Mira, mira. La casa encantada  
 Jocs que ajuden els nens a mirar el món amb atenció, fer servir el llenguatge amb 
 precisió i resoldre els problemes amb creativitat.
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 Mira, mira. La recerca del tresor   
 Fantasmes o pirates posaran a prova les teves capacitats d’observació, lògica i agilitat
 en el raonament.
 Els jocs de Dalí 
 Entra en el món dels trencaclosques visuals de Dalí amb 24 jocs diferents. 
 Espies en acció!  
 Per a progressar adequadament en cada un dels videojocs inclosos en aquesta presentació: 
 La casa encantada, La recerca del tresor i Els jocs de Dalí. 
 La meva biblioteca 
 Per organitzar una biblioteca per a infants. Entre videojoc i programa educatiu, s’adreça 
 en primer lloc als infants, però també als pares i als educadors.

Sèrie Vermella

 10 a 12 anys
 La volta al món en 80 dies 
 Converteix-te en el protagonista de les millors obres de la literatura universal.
 L’Illa del tresor  
 Fes un viatge en el temps i en l’espai.
 Guia per a conèixer els arbres 
 Aprèn a reconèixer tots els arbres autòctons de la Península Ibèrica i de les Illes Balears.
 Físicus..., i la física esdevé aventura  
 Investiga i descobreix la física d’una manera entenedora i interactiva.
 Bioscòpia..., i la biologia esdevé aventura  
 Desbloqueja les sortides del recinte de Bioscòpia fent servir els teus 
 coneixements de Biologia, Genètica, Botànica i Zoologia.

Sèrie Negra
Joves i adults

 Gaudí o el joc de l’arquitecte 
 Per descobrir el secret de l’arquitectura de Gaudí. 
 Dalí o el somni de la mosca  
 Juga amb els quatre jocs de la vida de Dalí, troba els segells per al Museu de les Mosques, 
 descobreix els símbols dalinians i vola pels espais on va viure Salvador Dalí.
 Dalí. El joc dels rellotges tous 
 Submergeix-te en el món surrealista de Dalí amb jocs, pel·lícules i reptes pensats 
 per a diferents edats.
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BARCELONA MULTIMÈDIA  (EDICIÓ BUTXACA)   

Quisso Llimona. L’orquestra perduda   
3-6 anys
Dirigeix els músics i diverteix-te tocant més de 100.000 peces diferents.
Màgic Grillat. El Biquini de Bellini  
5-8 anys
Una història exòtica, estrambòtica i caòtica farcida de jocs i amb molts finals diferents.
Màgic Grillat. La casa misteriosa  
5-8 anys
Jocs d’habilitat i enginy que conviden a explorar tot un univers de misteri i fantasia. 
Noemí i el Pilot als Andes 
7-9 anys
Supera totes les proves de memòria, observació, raonament lògic, orientació, musicals i lingüístiques.
Otijocs. Trampa Papú 
7-9 anys
Joc d’observació, memòria i deducció.
L’illa misteriosa de l’oncle Albert 
7-9 anys
Continuen les aventures de l’oncle Albert, aquest cop en una illa plena de misteris per descobrir.
Les aventures d’Ulisses 
10-12 anys
Navega entre les illes i els ports de la Mediterrània seguint la ruta d’Ulisses, recorre el context històric docu-
mentat amb imatges d’objectes de l’època.
Merlí, el camí del druida 
A partir de 13 anys
Accepta el repte de Merlí i aconsegueix els coneixements i els poders per convertir-te en el druida més po-
derós de tots els temps.

BARCELONA MULTIMÈDIA  (PRESENTACIÓ 2X1) 

3-6  anys 
Teatre de mitjanit+ Alfabet
Teatre de mitjanit 
Basat en els llibres de Kvreta Pacovska. Crea el teu espectacle de circ, pinta els decorats del circ de mitjanit, 
dirigeix l’orquestra del teatre i fes la teva música.
Alfabet 
Les lletres són els elements del joc, les combinacions sonores i interactives. 
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Fantasmes. Fantasma de mitjanit + Fantasmes. Taller fantasma
Fantasmes. Fantasma de mitjanit
Entra al castell encantat i viu les aventures més fantasmagòriques! 
Fantasmes. Taller fantasma 
Recorre el castell per enxampar els fantasmes, construeix la maqueta d’un autèntic castell fantasma, pinta’l 
de colors i caça les bestioles que corren pels passadissos.

Escola de fantasia+ El bosc trapella 
Escola de fantasia
En Martí i la Martina han anat a l’escola com cada dia. Però avui també ha vingut l’animal de la fantasia, 
que ho capgira tot! 
El bosc trapella 
En Martí i la Martina van a l’escola cada dia, però de vegades també surten d’excursió amb la classe. 

Ploma i l’Óssa Major + Ploma al país dels tigres  

5-8 anys
Nil i les pedres de foc 2x1 
Basada en l’esperit d’iniciativa i autonomia, aquesta aventura trepidant i divertida et proposa diverses 
maneres d’actuar. 
Nil i l’illa dels fruits vermells 2x1 
En Nil descobreix en una cova un dibuix que representa un ratolí plantat sobre una taula de fusta que sura. 

Nil i l’estrany animal 2x1 
Nil i l’estel verd  2x1  
Cal ajudar el ratolí Nil a prendre decisions encertades per portar l’aventura a un bon final.

La màquina dels jocs  2x1  
El tresor de la màquina  2x1

7-9 anys
El temple perdut de l’oncle Albert  2x1  
Per seguir els passos de l’oncle Albert pels quatre cantons del Perú.
L’estatueta maleïda de l’oncle Albert  2x1 
Llegendes oblidades de l’Índia o de Birmània, pirates del mar de les Moluques, antics maleficis
i sortilegis… 

10-12 anys
Alícia en el país de les meravelles 
Per descobrir l’univers encantat de Lewis Carroll.
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La Bella o la Bèstia 
Per reviure aquest conte clàssic de dues maneres diferents: com a Bella o com a Bèstia.

CIBAL MULTIMÈDIA

Col·lecció de jocs educatius en CD-ROM amb què els infants aprenen mentre juguen.
Les meves primeres passes amb en Pipo (Edició especial) 1-4 anys  
Vine a jugar amb en Pipo (Edició especial) 2 -6 anys 
Aprèn música amb en Pipo (Edició especial) 3-12 anys 
Matemàtiques amb en Pipo (Edició especial) 3-7 anys 
Juga amb en Pipo a la ciutat (Edició especial) 3-7 anys 
Geografia amb en Pipo (Edició especial) 4-12 anys 
Descobreix l’univers amb en Pipo 5-12 anys 
El cos humà amb en Pipo (Edició especial) 5-12 anys 
Aprèn a llegir amb Pipo 1 (Edició especial) 3-6 anys 
Imagina i crea amb en Pipo (Edició especial)  3-10 anys 

CLUB SÚPER 3

PDA del Club Súper 3  
6-12 anys
La teva primera agenda PDA en català.

CROMOSOMA / VERNAL MEDIA

Les Tres Bessones i el planeta formatge 
3-6 anys. Jocs educatius plens d’activitats on els nens i les nenes aprendran que tots som diferents.
Les Tres Bessones i les Tres erres 
3-6 anys. La Bruixa avorrida envia les bessones a descobrir la millor recepta per cuidar la Terra: reduir, 
reutilitzar i reciclar.
Les Tres Bessones fan les paus 
3-6 anys
Aprendràs que escoltar i tenir en compte l’opinió dels altres és una bona manera de resoldre els problemes 
de cada dia.
Les Tres Bessones no baden  
3-6 anys
Aprendràs que val més evitar que curar.
Les Tres Bessones marquen un gol  
3-6 anys
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Una mirada als drets dels infants.
Juanito Jones al campament  
Juanito es converteix, amb la seva imaginació, en un aventurer i els nens i les nenes l’acompanyen en el 
llunyà oest.

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Activitats interactives TRAM Matemàtiques 1, 2  
Cicle Inicial
Activitats interactives TRAM Llengua 1, 2 
Cicle Inicial
Activitats interactives TRAM Matemàtiques 3, 4  
Cicle Mitjà
Material complementari interactiu que reuneix diverses activitats i propostes multimèdia amb les quals els 
nens i les nenes poden treballar aspectes relacionats estretament amb els continguts desenvolupats en els 
llibres de Llengua catalana, Matemàtiques, Coneixement del medi i Llengua castellana del segon cicle de 
primària.
Activitats interactives TRAM Llengua 3, 4  
Cicle Mitjà
Material interactiu de Matemàtiques. L’arca 3, 4  
Cicle Mitjà
CD complementari. A més de les activitats, comprèn animacions, vídeos, curiositats, etc.
Recursos digitals TRAM Matemàtiques 1, 2  
Cicle Inicial
Recursos multimèdia i interactius de l’àrea de Matemàtiques del projecte TRAM vinculats a cada una de les 
unitats didàctiques.
TRAM 2.0 Recursos digitals Llengua 3r, 4t  
Cicle Mitjà
TRAM 2.0 Recursos digitals Matemàtiques 3r, 4t  
Cicle Mitjà
TRAM 2.0 Guies interactives 3r, 4t  
Cicle Mitjà
TRAM 2.0 Recursos digitals Cicle Mitjà  
Cicle Mitjà

ENCICLOPÈDIA CATALANA / VERNAL MEDIA
A tot clic 1. 3-5 anys 
A tot clic 2. 5-7 anys 
A tot clic 3. 7-8 anys 
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Exercicis dirigits a potenciar les matemàtiques, la lectura i l’escriptura.
La Bella Dorment  
2-6 anys
Conte interactiu, jocs educatius i cançons populars.
La Caputxeta Vermella 
2-6 anys
Conte  interactiu, jocs educatius i cançons populars.
Casper. La botiga de joguines  
3-7 anys
Jocs de memòria i d’observació, melodies, dibuixos per completar i acolorir, seqüències de nombres i diver-
tits efectes de so i animació.
Casper. El bosc encantat  
3-7 anys
Juga amb Casper al bosc encantat. 
Casper. El carreró fantasmagòric 
6-9 anys
Divertida sèrie de jocs, desafiaments i activitats que ajuden a pensar i a raonar.
Casper. El castell misteriós  
6-9 anys
Descobreix els misteris del castell i gaudeix, alhora, d’un munt de jocs creatius.
Childtopia 1  
Passatemps per reforçar l’aprenentatge i la memòria: trencaclosques, sopes de lletres, encreuats, etc.
Childtopia 2  
Passatemps per reforçar l’aprenentatge i la memòria: contes, jocs de les parelles, acolorir, etc.
Childtopia 3  
Juga i millora les matemàtiques: càlculs, sèries, sudokus, etc.
Childtopia 4  
Juga i millora les teves qualitats en el llenguatge.
El Petit Príncep  
CD-ROM de l’obra original amb text animat, jocs i biografia de l’autor.

PLAY AND LEARN MULTIMEDIA

Noddy, prepara’t per a l’escola  
3-6 anys. Exercicis de càlcul, problemes, etc.
Pingu  i els seus amics 
3-6 anys. Activitats educatives i jocs divertits i fàcils d’utilitzar. 
Teletubbies
3-5 anys. Activitats, seqüències de vídeo i animacions interactives. 
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TYVE TECHNOLOGIES 

Telletrejant
CD1. Jocs de paraules: Al peu de la lletra, Bloc de lletres, Ball de lletres, Còctel de lletres, Primeres paraules 
i Tauler de lletres.
CD2. Baralla de lletres: Cistella de lletres, Graella de lletres, Tresor de lletres, Canvi de 
lletres i Cadena de lletres.

Els CD també es poden descarregar de la pàgina www.teletreando.com, on es poden adquirir les llicències 
corresponents.

Joguines
ALDAY TECH  

A partir de 3 anys
El meu profe Caillou 
Nino que ensenya, en català i anglès, els colors, les formes, els números i les lletres.
Yagor Contacontes  
Nino que explica onze contes en català. Inclou dos llibres amb tots els contes explicats i il·lustrats.

BONTEMPI

Teclat electrònic 
A partir de 3 anys
Teclat electrònic amb 32 tecles i micròfon. És un instrument musical, educatiu i interactiu. Una veu guia el 
nen en 7 jocs interactius.

DISET                                  

La petita mandarina  
A partir de 9 mesos
El primer peluix musical per jugar a interpretar diverses cançons.
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EDITORIAL NADAL

El meu castell  
1-4 anys
Joc de roba. Inclou un llibre, un castell i quatre personatges: un drac, un cavaller, una princesa i un cavall.

JAC

Laia dolces cançons  
A partir de 12 mesos 
Canta cançons amb la Laia, una nina interactiva que emet sons i canta cançons en català.

LA GALERA

De 5 a 8 anys. Llibre joc.
El maletí del maquillatge  
El maletí de les fades  
El maletí de les princeses del món 
El maletí de la moda  
El maletí de la moda primavera-estiu  
El taller del Pare Noel  
La caixa de les fades  
Calendari de Nadal 

VICENS VIVES        

En Patufet 
4-5 anys. Teatrins i titelles.

La rateta que escombrava l’escaleta  
5 anys. Teatrins i titelles.
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Aquesta llista no és exhaustiva, al mercat trobareu més oferta de jocs en català. Podeu consultar el contingut d’aquest 
catàleg (tancat el setembre de 2012) a la pàgina web del Consorci per a la Normalització Lingüística www.cpnl.cat/jocs 
amb les adreces més interessants per jugar també en català per Internet. 

I tu, jugues en català?
Des del 2004 la Plataforma per la Llengua celebra, pels volts de Nadal, la Festa per al joc i la joguina en català sota el 
lema “En català, jugues?”. Si voleu més informació sobre altres joguines i jocs que inclouen el català , botigues que en 
venen i empreses que en fabriquen, podeu visitar el web de Plataforma per la Llengua: 

www.jocsijoguines.cat
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