
PROPOSTA JOCS  –  LA BITLLA 

P3 / P4 / P5 

- Fruiter (+3 anys) joc cooperatiu 

- Castle Logix (+3 anys) joc individual de construcció i lògica 

- Animal sobre Animal (+ 4 anys) Joc d’habilitat i lògica 

- Monza (+ 5 anys) Joc d’estratègia  

Jocs de viatge 

- Batanimo (3 anys)  

- Little fox (4 anys) 

- Pippo (4 anys) 

 

1er i 2on ( + 6 anys) 

- Escalera encantada/ Laberinto mágico : joc de memòria   

- Stone Age Jr : joc d’estratègia i gestió de recursos 

- Rhino Hero : joc d’habilitat , equilibri 

- Speed cups 

- Escondite en la selva : joc individual de lògica 

Jocs de viatge 

- Monster match : observació i rapidesa 

- 10 cerditos : càlcul mental 

- Vaya tomate : memòria 

 

3er i 4rt ( + 8 anys) 

- Karuba : joc d’estratègia 

- Suspend : habilitat, equilibri 

- Dixit : associació d’idees, vocabulari 

Jocs de viatge: 

- Parauleja : Vocabulari 

- Fantasma Blitz: deducció i rapidesa 

- Sherlock express : observació, rapidesa 

 

5è i 6è ( + 10 anys) 

- Ubongo: reptes geomètrics i  

- Kaleidos: joc d’observació 

- Catan: Joc d’estratègia 

Jocs de viatge: 

- El rey de los dados : raonament i sort 

- Escuela de dados: llenguatge, coneixements 

- Piko: càlcul  



PROPOSTES JOCS DE TAULA NADAL 2019 – LA BITLLA 

EL FRUITER 

Edat: de 3 a 6 anys  Jugadors: de 1 a 7 jugadors 

Durada: 10 – 15 minuts   

Valors: Joc cooperatiu que fomenta la motricitat i la percepció visual.  

Objectiu:  Tots els jugadors tenen un objectiu comú. Recollir totes les fruites abans que el corb 

completi el seu puzle i se les mengi totes. 

 

CASTLE LOGIX  

Edat: a partir de 3 anys  Jugadors: 1 jugador 

Valors: Joc de reptes personals per a fomentar la lógica. 

Objectiu: cada repte consisteix en col·locar les peces del Castell igual que a la il·lustració.  

 

ANIMAL SOBRE ANIMAL  

Edat: a partir de 4 anys  Jugadors: de 2 a 4 jugadors 

Durada: 15 minuts 

Valors: Joc d’habilitat que fomenta la motricitat fina i el raonament. 

Objectiu: cada jugador obtindrà una quantitat d’animals i els haurà d’anar apilant, en funció del 

resultat que surti al dau. El primer que es quedi sense animals haurà guanyat. 

 

MONZA  

Edat: a partir de 5 anys.  Jugadors: de 2 a 6 jugadors 

Durada: 10 - 15 minuts  Valors: Raonament, estratègia i atzar. 

Objectiu: Arribar primer a la meta. En cada torn els jugadors tiren tots 6 

daus, i podran avançar el seu cotxe en funció de la combinació de colors 

que surten als daus.  

 

BATANIMO: Joc de cartes, a partir de 3 anys. A cada torn es juga 1 carta, i guanya el piló el 

jugador que té l’animal més gran. Guanya qui es quedi amb totes les cartes.  

 

PIPPO: Joc de cartes, a partir de 4 anys. Fomenta l’atenció. Es reparteixen els 

animals de colors sobre la taula i en un piló tindrem cartes de 4 animals. A cada 

carta hi falta 1 animal i un color. Qui el trobarà primer? 

 

PIKO PIKO JR: Joc de daus de càlcul i lògica, a partir de 5 anys. A cada tirada 

es decideix quin ingredient triar. Llavors es sumen els punts i s’agafa la fitxa 

corresponent. Guanya qui té més cucs.  



ESCALERA ENCANTADA  

Edat: a partir de 4 anys, però millor a partir de 5 o 6 anys. 

Jugadors: de 2 a 4 jugadors  Durada: 10 – 15 minuts. 

Valors: memòria i atenció.  

Objectiu: el primer que arribi a dalt de l’escala sense despistar-se serà el guanyador.  

 

STONE AGE 

Edat: a partir de 5 anys.  Jugadors: de 2 a 4 jugadors 

Durada: 15 - 20 minuts  Valors: memòria, estratègia 

Objectiu: construir 3 cabanes, mitjançant els recursos que es van recol·lectant.  

 

RHINO HERO 

Edat: a partir de 6 anys  Jugadors: de 2 a 5 jugadors 

Durada: de 5 a 10 minuts Valors: habilitat, estratègia. 

Objectiu: ser el primer en acabar les 7 cartes que es reparteixen, abans que 

caigui la torre. A cada carta que es posa de teulat hi ha unes instruccions (el següent no tira, canvi 

de sentit, agafar 1 carta o pujar al Rhino).  Diversió assegurada! 

 

SPEED CUPS 

Edat: a partir de 6 anys  Jugadors: de 2 a 4 jugadors  

Durada:  15 minuts  Valors: atenció i rapidesa 

Objectiu: ser el més ràpid en col·locar els 5 gotets de colors en l’ordre que indica la carta.   

 

ESCONDITE EN LA SELVA 

Edat: a partir de 7 anys  Jugadors: 1 jugador 

Valors: joc de reptes personals per a fomentar la lògica.  

Objectiu: col·locar les 4 peces en el tauler, ocultant tots els animals excepte 

els que planteja el repte. Tauler reversible, amb reptes més difícils. 

 

10 CERDITOS: Joc de cartes de càlcul mental i estratègia, a partir de 6 anys. Hauràs de jugar les 

teves cartes per aconseguir sumar 10. Però compte no et passis! 

 

VAYA TOMATE: Joc de cartes de memòria i rapidesa, a partir de 6 anys. Cada jugador intentarà 

recordar quin objecte hi havia a cada una de les temàtiques. Però els objectes van canviant! 

 

MONSTER MATCH: Joc de cartes, a partir de 6 anys. Atenció i rapidesa. Atrapa 

el monstre que tingui 3 ulls, o 5 braços... el que indiqui el dau.  



PARAULEJA 

Edat: a partir de 6 anys   Jugadors: de 2 a 5 jugadors 

Durada: 10 minuts   Valors: llenguatge i rapidesa 

Objectiu: relacionar una paraula amb la categoria que ens indica la carta. 

 

FANTASMA BLITZ  

Edat: a partir de 8 anys, però alguns amb 6 anys ja hi juguen 

Jugadors: de 2 a 8 jugadors   Durada: 15 minuts 

Valors: atenció i rapidesa    

Objectiu: trobar l’element que es repeteix exactament igual en forma i color, o si no existeix, s’ha 

de trobar el que no coincideixi ni en forma ni en color. 

 

SHERLOCK EXPRESS  

Edat: a partir de 7 anys   Jugadors: de 2 a 6 jugadors 

Durada: 10 minuts  Valors: deducció 

Objectiu: utilitzant les pistes podràs desemmascarar els culpables. 

 

KARUBA 

Edat: a partir de 8 anys  Jugadors: de 2 a 4 jugadors 

Durada: 30 minuts  Valors: estratègia i visió espacial 

Objectiu: Cada jugador juga en el seu propi tauler i haurà d’anar posant els 

camins perquè  cada aventurer arribi en el seu temple. 

 

SUSPEND 

Edat: a partir de 8 anys   Jugadors: de 1 a 4 jugadors  

Durada: 30 minuts  Valors: habilitat, motricitat fina, lògica. 

Objectiu: posar totes les peces sense que caigui.  

 

DIXIT 

Edat: a partir de 8 anys   Jugadors: de 3 a 6 jugadors  

Durada: 30 minuts  Valors: deducció, imaginació i estratègia.  

Joc de deducció. El narrador dona una pista sobre una de les seves cartes, la 

resta de jugadors triaran una carta que millor s’adapti a aquesta pista, i tots 

els jugadors intentaran esbrinar quina era la del narrador. 

 



UBONGO 

Edat: a partir de 8 anys  Jugadors: de 2 a 4 jugadors 

Durada: 20 – 30 minuts  Valors: reptes geomètrics 

Objectiu: Ser el més ràpid en encaixar les peces de tetris, sense 

deixar espais blancs. 

 

EL REY DE LOS DADOS  

Edat: a partir de 8 anys  Jugadors: de 2 a 5 jugadors  

Durada: 30 minuts Valors: presa de decisions, raonament 

i atzar 

Objectiu: Obtenir el màxim de punts amb les cartes d’habitants i lloc. 

Podem llençar fins a 3 vegades els daus, i hem d’intentar aconseguir una de les cartes amb la 

combinació de daus que tinguem.  

 

KALEIDOS 

Edat: a partir de 10 anys Jugadors: de 2 a 12 jugadors 

Durada: 30 minuts  Valors: agudesa visual 

Objectiu: descobrir a la imatge el major nombre de paraules que 

comencin per una lletra. 

 

CATAN 

Edat: a partir de 10 anys Jugadors: de 3 a 4 jugadors 

Durada: 75 minuts  Valors: estratègia, negociació, astúcia 

Objectiu: Colonitzar l’illa de Catan. Cal buscar recursos per construir els 

primers poblats, carreteres,  

 

ESCUELA DE DADOS 

Edat: a partir de 8 anys  Jugadors: de 2 a 6 jugadors 

Durada: 15 minuts  Valors: llenguatge 

Objectiu: Relacionar cada dau de tema amb un dau de lletra, trobant la paraula que comenci per 

aquesta lletra.  

 

PIKO PIKO 

Edat: a partir de 8 anys  Jugadors: de 2 a 7 jugadors 

Durada: 25 - 30 minuts  Valors: càlcul mental i estratègia 

Objectiu: Joc de daus on haurem d’aconseguir a cada tirada una determinada xifra amb cucs 

inclosos. Si la fitxa la té altre jugador, a sobre la pila, li podrem robar. El que tingui més cucs, serà 

el guanyador. 



PROPOSTA JOCS – LES PARISINNES ( www.lesparisinnes.es ) 

P3 / P4 / P5 

•  STAMPO BABY. + 18m. Manualitat creativa i motora. Segells 
ergonòmics per facilitar l'estampat. Tinta rentable. 

•  LACING PEACOCK. + 3 anys. Habilitat motora fina, sensorial ( diferents 
tipus de material), activa la imaginació. 

•  MALETA CREATIVA ASTRONAUTA. + 3 anys. Manualitat creativa i 
sensorial ( fusta i pintura, adhesius ) 

•  ROULY ROULETTES. + 4 anys. Manualitat creativa, per muntar, pintar i 
deixar anar la imaginació. Cartró reciclat, no cal tisores, ni pegamento. 
Joc per compartir. 

•  GIANT ART JAR. + 4 anys. Barril de manualitats totalment creatiu i 
sensorial. Diversos materials que activaran la imaginació del nen. 

1r i 2n ( + 6 anys ) 

•  MOULD&PAINT. + 5 anys. Manualitat per manipular guix i pintura. 
•  PRESSED FLOWER ART. + 5anys. Kit per premsar flors. Manualitat 

verda, per aprofitar/reciclar flors i fulles caigudes. 
•  TEDDY BEAR. + 5 anys. Kit per brodar. Habilitat motora fina. 
•  PATAREV. + 6 anys. Kit de pasta per moldejar. S'asseca amb el 

contacte amb l'aire. Els colors es barregen entre ells. Manualitat 
creativa. 

•  MES Z'AVIONS. + 7 anys. Kit de cartró reciclat per muntar, personalitzar 
i pintar. 

•  PETIT ARCHITECTE. + 7 anys. Activitat creativa. Juguem a ser el petit 
arquitecte, munta, pinta i decora la caseta de fusta. Manualitat 
imaginativa, amb pastelina per fer decoracions. 

3r i 4t ( + 8 anys ) 

•  KITCHEN SCIENCE. + 8 anys. Kit de ciencia. Experiments sorprenents 
amb material de cuina de cada dia. Genera electricitat utilitzant una 
forquilla i una llimona. Cristalls fets amb bicarbonat i vinagre. 
Construeix un volcà que esclata. 

•  SOLAR SYSTEM. + 8 anys. Kit per muntar i pintar un planetarium 
d'escriptori. Brilla a la foscor. Manualitat creativa i educativa. 

5è i 6è ( + 10 anys ) 

•  KIDZLABS. MAGIC KIT. + 8 anys. Kit d'habilitat. Realitza el teu propi 
espectacle de màgia sorprenent als teus amics i familiars amb 12 trucs 
de màgia. 

•  KIDZLABS. LEVITATION. + 8 anys. Joc de ciència. Levitació magnètica 
antigravetat. Màquina de propulsió aleatòria, escultura anti gravetat, 
escala de pes magnètic, brúixola magnètica, molla magnètica i 
transportador personal. 7 jocs en 1. 






