
 

És indiscutible que les joguines que tenim de petits ens marquen i son molt 

important per la nostra educació. Una joguina ens ajuda a desenvolupar-nos 

intel�lectualment, pot canalitzar l’esperit de superació i competitivitat, apre-

nem a acceptar regles, drets i obligacions (tant les establertes pel joc mateix i 

com per la resta de jugadors), ens ajuda i ensenya a perdre i a guanyar.... Un 

nen/a no juga amb la intenció de preparar-se pel futur, es un efecte directe 

que suposa el joc. Per tant, no hem d’imposar una joguina. 

 

Pares i educadorsPares i educadorsPares i educadorsPares i educadors hem de procurar que l’activitat lúdica desenvolupi totes les facetes del nen de 

forma satisfactòria en les diferents fases de creixement.  

 

L’Asociación Española de Fabricantes de Juguetes marca uns punts a tenir en compte a l’hora de punts a tenir en compte a l’hora de punts a tenir en compte a l’hora de punts a tenir en compte a l’hora de 

decidirdecidirdecidirdecidir----se per una o altre joguina:se per una o altre joguina:se per una o altre joguina:se per una o altre joguina: 

1—Desig/preferència que la criatura manifesta en vers a un tipus de joguina  

2—Quina es la capacitat que es vol potenciar en el nen/a  

3—Nivell d’evolució que cada nen/a manifesta 

4—La capacitat intel�lectual, física, psíquica, emocional i motora del nen/a 

5—Funcions pedagògiques del joc (si fomenta la competència, interacció, solidaritat, si per 

jugar sol o amb altres nens, si incita a la violència, si es sexista) 

6—Les característiques del medi ambient en el qual transcorre la vida del nen/a (espai i temps 

disponible) 

No obstant això, no hem d’exagerar la nostra preocupació innecessàriament i podem arribar a la 

joguina adequada aplica’n el sentit comú.  

 

La gamma de joguinesLa gamma de joguinesLa gamma de joguinesLa gamma de joguines que hi ha al mercat es molt amplia i segons la edat i el que es pretengui 

aconseguir: 

 

De 0 a 2 anys – Objectes que roden, jocs d’encaix senzills, joguines sonores amb contrast de 

colors i textures, centres d’activitats amb elements.... Joguines que permetin descobrir, 

manipular, llançar, generar força, mantenir l’equilibri.... i el que és més important, que 

treballin l’afectivitat i les emocions. 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 a 5 anys – Balancins, joguines d’arrossegament i pilotes (domini de 

spai), figures geomètriques que encaixen, articles musicals, jocs de 

construcció de peces grans, tricicles....S’ha d’estimular els moviments 

dels dits, la coordinació entre l’ull i la mà, la capacitat de concentració i 

coordinació amb formes i colors forts 

 

ENCERTAREM ENGUANY AMB LA JOGUINA QUE REGALAREM???ENCERTAREM ENGUANY AMB LA JOGUINA QUE REGALAREM???ENCERTAREM ENGUANY AMB LA JOGUINA QUE REGALAREM???ENCERTAREM ENGUANY AMB LA JOGUINA QUE REGALAREM???    
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De 6 a 10 anys – Contes per llegir, dibuixar i escriure, jocs manuals, de memòria i per utilitzar en 

grup. Es aconsellable la pràctica d’esport i de jocs cooperatius que prioritzin valors com solidari-

tat, empatia, igualtat, etc... 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

A partir de 10 anys – Tenir en compte les mancances afectives, psicomotrius, de interacció... del 

nen/a per tal de suplir-les. 

 

 

 

 

Aconsellem seguir les orientacions d’edat que senyala el fabricant tot i que 

és important també que observem el nen com actua davant una joguina 

determinada.  

 

 

 

 

 

Respecte a l’etiquetatgeRespecte a l’etiquetatgeRespecte a l’etiquetatgeRespecte a l’etiquetatge, han d’incloure unes informacions i unes dades mínimes obligatòries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Butlletí informatiuButlletí informatiuButlletí informatiuButlletí informatiu    

• Marca CE CE CE CE ––––    El fabricant declara que el producte compleix tots els requisits de seguretat 

contingudes en les normes comunitàries i assumeix la responsabilitat 

• Raó social i l’adreça del fabricant o del seu representant autoritzat a la Unió Europea ( o 

del seu importador) 

• Nom o marca comercial 

• Nº de lot, sèrie o model que permeti la identificació de la joguina 



 

 

També han d’advertir de:També han d’advertir de:També han d’advertir de:També han d’advertir de:    

    

    

Les joguines s’han de revisar periòdicament per descartar desperfectes, esquerdes, peces malme-Les joguines s’han de revisar periòdicament per descartar desperfectes, esquerdes, peces malme-Les joguines s’han de revisar periòdicament per descartar desperfectes, esquerdes, peces malme-Les joguines s’han de revisar periòdicament per descartar desperfectes, esquerdes, peces malme-

ses.... ses.... ses.... ses....     

 

 “”UN NEN QUE NO SAP JUGAR ÉS UN PETIT VELL I SERÀ UN ADULT QUE NO SABRÀ PEN-

SAR”” (Jean Château) 

 
Font informació  

• Agència Catalana de Consum 

• Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. 
                
 
Més informació       

                                                  

    
acpb@acpb.cat 

Balmes, 109 pral 2a 

08008 Barcelona 

Tfno 934881616 

Fax 934875858 

 
Amb la col�laboració de  

 
 

 

 

Butlletí informatiuButlletí informatiuButlletí informatiuButlletí informatiu    

 

• L’edat per la que no son adequades si porten peces petites... (menys de 3 anys o 36 

mesos) 

• Estels i joguines voladores, que no s’han d’utilitzar en zona de proximitat de línies 

elèctriques 

• Joguines en aliments, que l’aliment conté una joguina i recomanar la vigilància d’un 

adult 

• Jocs d’experiments químics, que només estan adreçats a nens de més de 10 anys i 

que poden contenir substàncies perilloses 

• Patins i patinets, que s’han d’utilitzar amb equips de protecció adequats 

• Joguines aquàtiques, que només s’han d’utilitzar quan l’infant pugui tocar fons o sota 

vigilància d’un adult 

• Tobogans o gronxadors, que s’han de revisar periòdicament 

• Joguines elèctriques, han d’informar de la potència màxima, tensió d’alimentació i el 

consum energètic  

• Joguines de taula olfactius, gustatius o kits de cosmètics, que poden contenir fragàn-

cies que poden causar reaccions al�lèrgiques 


