at

cpnl.c
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Catàleg 20

de jocs 15

Joguines

3

Joguines

Alfabet per a cosir
Conjunt de 26 lletres de plàstic per treballar la motricitat
fina, amb diversos forats i 6 cordons per cosir-les.

Blocs tous

Titella de dit del cavall, amb la lletra de la cançó.

Conjunt de 24 blocs de construcció tous, suaus, fàcils
d’apilar, rentables i perfumats.

Calendari magnètic per aprendre els dies, els mesos...

3-6
anys

Joguines

Conjunt de 40 botons de plàstic per treballar la motricitat
fina, amb diversos forats i 4 cordons per cosir-los.

GOULA

+6
anys

Carla

Titella de dit del cargol, amb la lletra de la cançó.

Nina que, a més de caminar i passejar el seu gos, parla
i canta tres cançons en català.

+3
anys

Joguines

Cargol, treu banya

JAC

+3
anys

Dimoni escuat

Dimoni pelut

Titella de dit del dimoni, amb la lletra de la cançó.

Titella de dit o titella de mà del dimoni, amb la lletra de
la cançó.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines
Joguines

0-3
anys

Calendari magnètic

BUFALLUMS

Joguines

ABACUS

Botons per a cosir

ABACUS

BUFALLUMS

+3
anys

El cargol i l’herba de poniol

El drac i la princesa

Titelles de dit o titelles de mà del cargol, l’escarabat, la
granota, l’esquirol, el xai, la vaca i l’herbeta de poniol,
amb el conte.

Titelles de dit o titelles de mà del drac, la princesa i el
cavaller sant Jordi, amb la llegenda.

BUFALLUMS

Joguines

+3
anys

+3
anys

Joguines

Joguines

BUFALLUMS

Joguines

Arri, arri, tatanet

BUFALLUMS

+3
anys

El gall i la gallina

El lleó i el ratolí

Titelles de dit o titelles de mà del gall i la gallina, amb la
lletra de la cançó.

Titelles de dit o titelles de mà del lleó i el ratolí, amb el
conte.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines

ABACUS

3-6
anys

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

El llop

Titella de dit o titella de mà del lleó, amb la lletra de la
cançó.

Titelles de dit o titelles de mà del llop, els dos marrans, la
truja, el garrí, l’euga i el pollí, amb el conte.

Joguina per aprendre els nombres, els dies, els mesos,
les estacions de l’any i moltes altres coses!

Joc de bales de vidre amb imatges com la senyera, els
castells, les sardanes...

+3
anys

Joguines

Kanicat

Castell i quatre personatges de roba (un drac , una
princesa, un cavaller i el seu cavall). Inclou un llibre amb
el conte de sant Jordi.

KANICAT

El Tió

Titelles de dit o titelles de mà del sabater, la seva dona i
els dos follets, amb el conte i els vestits dels follets.

Titella de dit del Tió, amb la lletra de la cançó.

+3
anys

Joguines

El sabater i els follets

BUFALLUMS

+5
anys

+3
anys

El Ton, la Guida i la caseta de xocolata

Titella de dit del Tió avi, amb la lletra de la cançó.

Titelles de dit o titelles de mà del Ton, la Guida i la bruixa,
amb el conte.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

El Tió avi

BUFALLUMS

+3
anys

Els reis mags d’Orient

Els tres porquets

Titelles de dit dels tres reis mags, amb la lletra de la
cançó.

Titelles de dit o titelles de mà dels tres porquets i el llop,
amb el conte.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines
Joguines
Joguines

LILLIPUTIENS

+6
mesos

El meu castell

BUFALLUMS

Joguines

+6
anys

Joguines

El meu calendari

Calendari de roba per aprendre els dies, els mesos...

EDITORIAL NADAL

Joguines

+3
anys

El meu calendari

FIESTA CRAFTS

BUFALLUMS

+3
anys

En Patufet

En Patufet

Titelles de dit o titelles de mà d’en Patufet, la mare, el
pare, el botiguer, el bou i la col, amb el conte.

Titella de dit o titella de mà d’en Patufet, amb la lletra de
la cançó.

BUFALLUMS

Joguines

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

El lleó no em fa por

BUFALLUMS

+3
anys

En Tabalet

Figures per a enfilar

Titelles de dit o titelles de mà de la conilla Maria
Cuacurta, el conillet Tabalet, la serp, l’ocell i la marieta,
amb el conte.

Conjunt de 40 figures de plàstic per treballar la motricitat
fina, amb diversos forats i 4 cordons per enfilar-les.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines
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ABACUS

3-6
anys

Joguines

La Caputxeta

Conjunt de 40 peces geomètriques de plàstic per
treballar la motricitat fina, amb diversos forats i 4 cordons
per enfilar-les.

Titelles de dit o titelles de mà de la Caputxeta, el llop,
l’àvia i el llenyataire, amb el conte.

Titella de dit o titella de mà de la lluna, amb la lletra de
la cançó.

Titelles de dit o titelles de mà de la rateta, el gos, el gat,
el gall, l’ànec, el porc i l’ase, amb el conte.

+3
anys

Joguines

La rateta

Titelles de dit del rei ratolí, la princesa ratolina, el ratolí, el
sol, el vent, el núvol i la muntanya, amb el conte.

BUFALLUMS

+3
anys

L’elefant

Titella de dit de la Tioneta, amb la lletra de la cançó.

Titella de dit o titella de mà de l’elefant, amb la lletra de
la cançó.

+3
anys

Joguines

La Tioneta

BUFALLUMS

Maria

Titella de dit o titella de mà de l’esquirol, amb la lletra de
la cançó.

Nina que canta cinc cançons en català.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

L’esquirol

Marieta, vola, vola

Mic

Titella de dit de la marieta, amb la lletra de la cançó.

Peluix d’en Mic.

BUFALLUMS

+3
anys

+3
anys

MUÑEQUITTAS

Joguines

Joguines
Joguines
Joguines

BUFALLUMS

+3
anys

La princesa ratolina

BUFALLUMS

Joguines

+3
anys

Joguines

La lluna, la pruna

Titella de dit o titella de mà de la castanyera, amb la lletra
de la cançó.

BUFALLUMS

Joguines

+3
anys

La castanyera

BUFALLUMS

CLUB SUPER3

+6
mesos

Mireia

Paula

Nina que canta sis cançons en català i també hi parla.

Nina que, a més de badallar i fer sons, parla i canta dues
cançons en català.

Falca

Joguines

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines

ABACUS

3-6
anys

Joguines

Formes per a enfilar

JAC

+3
anys

Peix, peixet

Plantilles per a cosir

Titella de dit del peixet, amb la lletra de la cançó.

Conjunt de 3 siluetes d’animals de plàstic per treballar
la motricitat fina, amb diversos forats i detalls en relleu,
amb 9 cordons per enfilar-les.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines

5

ABACUS

3-6
anys

Joguines

Rellotge i calendari

Puzle de foam de 36 peces amb l’alfabet i els nombres.

Joguina de fusta per aprendre les hores, els minuts, els
mesos, les estacions i els dies.

Titella de dit o titella de mà d’en Serrallonga, amb la lletra
de la cançó.

Titella de dit o titella de mà del sol, amb la lletra de la
cançó.

+3
anys

Joguines

Sol, solet

Titella de dit o titella de mà del cuiner, amb la lletra de
la cançó.

BUFALLUMS

+3
anys

El calendari d’en Pipo

Nina que explica tres contes clàssics en català.

Joc magnètic per aprendre els dies de la setmana, els
mesos, les estacions...

+3
anys

Joguines

Bambolina

CIBAL MULTIMÈDIA

Blocs de foam

Casa plegable de cartró per a pintar i decorar
d’aproximadament 1 m d’alçada.

Blocs de construcció de foam.

GIRONA INNOVACIÓ

3-6
anys

Joguines

La masia

JAC

+3
anys

+3
anys

Telèfon mòbil educatiu

Casa de formes

Telèfon per aprendre els nombres, els colors i les formes
en català i en anglès, amb sons, llums i cançons en
català.

Casa d’activitats per aprendre els nombres i les hores,
per escoltar cançons en català, per encaixar peces i
moltes coses més.

JAC

+3
anys

Joguines

Joguines
Joguines
Joguines

BUFALLUMS

+3
anys

Sóc un cuiner

DIMIAN

Joguines

+3
anys

Joguines

Serrallonga, el bandoler

Titelles de dit o titelles de mà de la Rínxols d’Or, l’ós pare,
l’óssa mare i l’ós fill, amb el conte.

BUFALLUMS

Joguines

+3
anys

Rínxols d’Or

BUFALLUMS

JAC

Casa d’en Mic

Biri Biri

Casa plegable d’aproximadament 1 m d’alçada.

Peluix d’en Biri Biri.

CLUB SUPER3

Joguines

GOULA

+3
anys

Joguines

Joguines

JAC

+3
anys

Joguines

Puzle de foam

CLUB SUPER3

+3
anys

+6
mesos

Sura

Family pc

Joc d’habilitat, participatiu i educatiu, de suro natural,
per jugar a pescar peixos.

Joc educatiu de construcció amb peces de roba de
polièster i de fusta embalat en una capsa de cartró.

HORY

+3
anys

Joguines

Joguines

6

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

Joguines

Bloc 25

Sura Small és la germana petita de la joguina Sura, un
joc d’habilitat, participatiu i educatiu, de suro natural, per
jugar a pescar peixos.

Joguina de 25 peces de suro natural aglomerat, per
jugar a construir.

Joc per aprendre la base matemàtica i el sistema numèric
sumant, restant, dividint, multiplicant... mitjançant els
objectes amb volum.

Joc educatiu de construcció amb peces de roba de cotó
i de fusta embalat en una capsa de fusta.

De 4 a
10 anys

Joguines

Family cf

Joc per aprendre la base matemàtica i el sistema numèric
sumant, restant, dividint, multiplicant... mitjançant els
objectes amb volum.

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

Maxi cf

Joc educatiu de construcció amb peces de roba de
polièster i de fusta embalat en una capsa de cartró.

Joc educatiu de construcció amb peces de roba de cotó
i de fusta embalat en una capsa de fusta.

De 4 a
10 anys

Joguines

Maxi pc

TRÍGONOS

40 llistons

Joc de llistons per ampliar els jocs Trígonos.

Joc de llistons per ampliar els jocs Trígonos.

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

Joguines

20 llistons

TRÍGONOS

10 daus

20 daus

Joc de daus per ampliar els jocs Trígonos.

Joc de daus per ampliar els jocs Trígonos.

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

Joguines

Joguines
Joguines
Joguines

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

Base 10 maxi

TRÍGONOS

Joguines

+2
anys

Joguines

Base 10 mini

Joguina de 15 peces de suro natural aglomerat, per
jugar a construir.

TRÍGONOS

Joguines

+2
anys

Bloc 15

HORY

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

De 4 a
10 anys

De 4 a
10 anys

Capsa Family

Capsa Maxi

Capsa de fusta per al Trígonos Family i les ampliacions.

Capsa de fusta per al Trígonos Maxi i les ampliacions.

TRÍGONOS

Joguines

HORY

De 4 a
10 anys

Joguines

Joguines

HORY

+3
anys

Joguines

Sura Small

TRÍGONOS

De 4 a
10 anys

El collaret d’estels

Els músics de Bremen

Titelles de dit o titelles de mà de la lluna, el pardal i
l’estel, amb el conte.

Titelles de dit o titelles de mà del lladre, l’ase, el gos, el
gat i el gall, amb el conte.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines

7

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

El rei Carnestoltes

Titella de dit del gall, amb la lletra de la cançó.

Titella de dit del rei Carnestoltes, amb la lletra de la
cançó.

Titella de dit de la gallina, amb la lletra de la cançó.

BUFALLUMS

Paf, el drac màgic

Plou i fa sol

Titella de dit del drac, amb la lletra de la cançó.

Titella de dit de la bruixa, amb la lletra de la cançó.

+3
anys

Joguines

Joguines
Joguines

+3
anys

Joguines

La gallina Ponicana

Titella de dit de l’indi John, amb la lletra de la cançó.

BUFALLUMS

BUFALLUMS

Capseta de cançons

Pilota d’en Mic

Titelles de dit de 10 personatges, amb la lletra de les
cançons.

Pilota de goma de 14 cm de diàmetre.

BUFALLUMS

Joguines

+3
anys

John Brown

BUFALLUMS

+3
anys

CLUB SUPER3

Lleó contacontes

Júlia

Lleó de peluix que explica tres contes clàssics en català.

Nina que parla en català.

DIMIAN

+3
anys

Martina dolces cures
Joguines

BUFALLUMS

Joguines

Joguines

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

El gall Quiriquiquí

Nina que cal curar i que parla en català.

JAC

+3
anys

Joguines

Joguines

8

JAC

+3
anys

+3
anys

+3
anys

+3
anys

Llibres joc

9

Llibres joc

El meu gran teatre
Llibre de contes clàssics amb un teatre de cartró, un
decorat i 24 titelles de dit.

Conte i capsa màgica amb una lent per veure imatges
en 3D.

Conte i capsa màgica amb una lent per veure imatges
en 3D.

+3
anys

Llibres joc

La Caputxeta Vermella

LA GALERA

Llibres joc

+3
anys

Els tres porquets

LA GALERA

+3
anys

A Amèrica amb l’Aponi

A jugar amb el corb Mitjonet

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Llibre rellotge amb agulles per aprendre les hores, pòster
del corb Mitjonet per pintar i joc de memòria de 60 peces
de cartró.

LA GALERA

+5
anys

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

LA GALERA

+3
anys

Llibres joc
Als Estats Units amb l’Amy

Una caixa amb un munt de sorpreses: un conte japonès
amb adhesius, un bloc per pintar, un llibre per aprendre
a fer origamis, paperets etampats i una nina.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Primers nombres

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Llibre i retolador màgic.

3 anys

L’hora de la migdiada

Llibre amb imants.

Llibre amb gravadora.

Llibres joc

Invents bojos

4 anys

+5
anys

SUSAETA EDICIONS

4 anys
SUSAETA EDICIONS

T’estimo, pare!

Casa encantada

Llibre amb gravadora.

Llibre amb una capsa que conté mocs, larves, un ull, una
aranya...

4 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

5 anys
SUSAETA EDICIONS

Diversió pirata

Qui és la meva mare?

Llibre amb una capsa que conté un barret, una daga, un
lloro, una brúixola...

Llibre amb gravadora.

5 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

5 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

Estegosaure

Vehicles d’emergències

Llibre amb maqueta.

Llibre amb 6 vehicles de joguina.

6 anys

Llibres joc

Llibres joc
Llibres joc
Llibres joc
Llibres joc
Llibres joc

+5
anys

Llibres joc

A l’Orient amb la Zeina

LA GALERA

Llibres joc

LA GALERA

3 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

Vehicles de treball

Cotxes de curses

Llibre amb 6 vehicles de joguina.

Llibre amb 6 cotxes de joguina.

3 anys

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

+4
anys

Llibres joc

Kokeshis

3 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

El nou maletí de la moda

Llibre xerraire: El dino

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar moda.

Llibre i putxinel·li.

LA GALERA

+5
anys

Llibres joc

Llibres joc
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3 anys
SUSAETA EDICIONS

La granoteta

Llibre, guinyol i putxinel·li.

Llibre, guinyol i putxinel·li.

3 anys

Llibres joc

El petit lloro

L’aneguet

Llibre xerraire: El mico

Llibre, guinyol i putxinel·li.

Llibre i putxinel·li.

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Cuques increïbles

Avions

Llibre amb maqueta.

Llibre amb 6 avions de joguina.

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

7 anys

11

3 anys

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Mascotes

Matrioixques

Llibre amb aquarel·les, pinzell i adhesius.

Una caixa amb un munt de sorpreses: un conte, un bloc
per pintar, una llibreta de notes i una nina.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

El cos humà

L’increïble tauró

Llibre amb maqueta.

Llibre amb maqueta.

7 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

L’increïble T-Rex

Polseres de l’amistat

Llibre amb maqueta.

Llibre amb tot el que cal per fer polseres.

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

7 anys

+4
anys

7 anys

SUSAETA EDICIONS

7 anys
SUSAETA EDICIONS

Ungles artístiques

Petit doctor

Llibre amb tot el que cal per fer una manicura artística.

Llibre amb marcador de respostes i un termòmetre.

7 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

6 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

Pirates

T-Rex

Llibre de plàstic amb escenari i figures de bany.

Llibre amb maqueta.

6 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

6 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc
El petit camió de bombers

Llibre, guinyol i putxinel·li.

Llibre amb circuit i camió de bombers de corda.

3 anys

El petit tractor blau

Fades

Llibre amb circuit i tractor de corda.

Llibre amb imants.

3 anys

3 anys
SUSAETA EDICIONS

La ciutat

La selva

Llibre amb imants.

Llibre amb imants.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

La Caputxeta Vermella

La Ventafocs

Llibre amb 30 polsadors sonors.

Llibre amb 30 polsadors sonors.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Colors

Animals de granja

Llibre amb 4 cubs per jugar.

Llibre amb 4 cubs per jugar.

+3
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Benvinguts al món verd

Capsa amb un llibre d’activitats, adhesius, llapis de
colors, retoladors i estisores.

Llibre amb una tela, pintures i un pinzell.

+3
anys

Llibres joc

Les millors creacions d’artista

LA GALERA

A la masia

A la masia

Llibre i figures de feltre.

Llibre amb figures encaixables.

3 anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

3 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

L’ós panda

+3
anys

+3
anys

3 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

A la platja

A la Polinèsia amb la Mohea

Llibre i figures de feltre.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc
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LA GALERA

+5
anys

Llibre i figures de feltre.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

3 anys

+5
anys

LA GALERA

A l’escola

A l’Índia amb l’Ashna

Llibre amb imants.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

4 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

+5
anys

LA GALERA

A l’obra

Així és el meu dia

Llibre amb imants.

Llibre amb finestretes en què quatre nens d’arreu del
món ens expliquen com és un dia de la seva vida.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Al Japó amb l’Akiko

Animals

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Llibre de fusta amb peces encaixables.

+5
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys

Animals de la selva: els nombres

Llibre i retolador màgic.

Llibre i retolador màgic.

Llibres joc

Animals de la masia: les formes

4 anys

4 anys
SUSAETA EDICIONS

Animals del mar

Animals polars

Llibre amb imants.

Llibre, maqueta i peces per muntar.

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys

8 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

Animals salvatges

Atles d’animals

Llibre amb imants.

Llibre amb imants.

3 anys

+5
anys

SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc
Llibres joc
Llibres joc

Llibres joc

A l’Àfrica amb la Nayah

LA GALERA

Llibres joc

13

A la selva

5 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

Bombers

Calendari de Nadal

Llibre convertible en tauler de joc i camió de bombers.

Llibre per aprendre les tradicions nadalenques catalanes
amb adhesius i diferents activitats.

5 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

+7
anys

Llibres joc
Contes clàssics

Llibre, escenari i figures.

Llibre amb aquarel·les, pinzell i adhesius.

3 anys

Cavalls i ponis

Colors a la masia

Llibre, escenari i figures.

Llibre amb imants.

3 anys

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Comptar a la masia

Construeix un castell

Llibre amb imants.

Llibre, desplegable i maqueta.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

8 anys
SUSAETA EDICIONS

Construeix una piràmide

Contes musicals

Llibre, desplegable i maqueta.

Llibre i guitarra amb llum i so.

8 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Contes populars

Dinolàndia

De la mà de la Caputxeta Vermella i altres personatges
de conte, un munt d’activitats divertides: 200 adhesius,
dibuixos per resseguir i acolorir...

Llibre amb cinc increïbles maquetes.

+3
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

6 anys
SUSAETA EDICIONS

Dinosaures

Llibre panoràmic sobre els dinosaures amb un tauler per
jugar a un joc colossal.

Llibre, escenari i figures.

+5
anys

Llibres joc

Dinosaures

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Dinosaures

El ball de palau

Llibre, maqueta i peces per muntar.

Llibre amb retallables i dos ninos per vestir.

8 anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

3 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

Camions i excavadores

4 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

El berenar de les fades

El bosc de les fades

Caixa que es converteix en la taula del berenar amb dos
llibres i figuretes de cartró retallables.

Llibre amb imants.

LA GALERA

+4
anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc
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3 anys
SUSAETA EDICIONS

El castell del terror

Llibre amb maqueta i figures retallables.

Llibre, desplegable i figures.

4 anys

El cos humà

Llibre, desplegable i figures.

Llibre amb retallables i capsa amb diverses parts del cos
humà.

4 anys

Llibres joc

El castell medieval

5 anys
SUSAETA EDICIONS

El gatet

El gosset

Llibre i titella de dit.

Llibre i ninot de goma.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

El llibre del semàfor

El maletí de la moda

Llibre amb llums i sons.

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar moda.

5 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

+6
anys

LA GALERA

El maletí de la moda primavera-estiu

El maletí de les danses del món

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar moda de
primavera-estiu.

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar els
vestits de les ballarines de danses d’arreu del món.

+6
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

+6
anys

El maletí de les festes del món

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar fades.

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar vestits
per al Carnaval de Rio, la Feria de Sevilla...

+6
anys

Llibres joc

El maletí de les fades

LA GALERA

+6
anys

El maletí de les joies

El maletí de les mandales

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar joies.

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre
maletí ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar
mandales.

LA GALERA

+5
anys

Llibres joc

Llibres joc

4 anys
SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc
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SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

El castell de les llaminadures

LA GALERA

+6
anys

El maletí de les princeses

El maletí de les princeses del món

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre
maletí ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar
princeses.

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre
maletí ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar
fantàstiques princeses.

LA GALERA

+6
anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

+5
anys

Llibres joc
El meu primer teatre: Els tres porquets

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre
maletí ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar
maquillatges.

Capsa amb llibre, decorat i personatges.

El meu telèfon

Capsa amb llibre, decorat i personatges.

Llibre i telèfon.

5 anys

Llibres joc

El meu primer teatre: La Caputxeta Vermella

4 anys
SUSAETA EDICIONS

El palau de les fades

El petit tigre

Llibre, desplegable i figures.

Llibre i titella de dit.

4 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

El porquet

El taller del Pare Noel

Llibre i ninot de goma.

Llibre amb figures retallables.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

El vedell

Els animals de la masia

Llibre i titella de dit.

Llibre amb marcador de respostes sonor.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

+4
anys

4 anys
SUSAETA EDICIONS

Els nombres

Els vestits de la Jana

Llibre i tres retoladors màgics.

Bossa amb un conte, una conilleta de peluix i tres
vestidets.

5 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Els viatges d’en Cesc

Em diverteixo

Llibre amb un cotxet magnètic que fomenta la motricitat,
ajuda a desenvolupar la coordinació i a millorar la
concentració.

Llibre amb imants.

LA GALERA

Llibres joc

5 anys
SUSAETA EDICIONS

+5
anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

+6
anys

Llibres joc

El maletí del maquillatge

+3
anys

4 anys
SUSAETA EDICIONS

En marxa

Escric els nombres a la meva primera pis-

Llibre amb figures encaixables.

Llibre amb guixos de colors.

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc
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3 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibre amb guixos de colors.

Llibre panoràmic sobre l’espai amb un tauler per jugar a
un joc colossal.

3 anys

LA GALERA

Festa a la casa de les nines

Formes

Llibre, desplegable i figures.

Llibre de fusta amb peces encaixables.

4 anys

+5
anys

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Gina Tarongina. Salvem el bosc!

Gina Tarongina. Salvem el riu!

Llibre amb pop-ups amb aventures de la Gina Tarongina.

Llibre amb pop-ups amb aventures de la Gina Tarongina.

+3
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Ja és Nadal

Llibre amb aquarel·les, pinzell i adhesius.

Llibre amb desplegables.

3 anys

Llibres joc

Animals del mar

LA GALERA

Jocs a la selva

Animals de la masia

Llibre de roba i titelles de dit.

Llibre amb imants.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

La caixa de les fades

La casa dels fantasmes

Caixa que integra quatre llibres amb efectes brillants.
Diferents fades ensenyen les primeres nocions sobre
els nombres, el temps i les estacions, els contraris i els
colors.

Llibre amb maqueta i figures retallables.

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

+2
anys

4 anys

La gran festa

Llibre amb llums i sons.

Llibre amb retallables i dos ninos per vestir.

4 anys

SUSAETA EDICIONS

SUSAETA EDICIONS

La masia

La masia

Llibre, escenari i figures.

Llibre de roba i titelles de dit.

3 anys
SUSAETA EDICIONS

+4
anys

SUSAETA EDICIONS

La casa dels fantasmes

5 anys

+3
anys

3 anys

SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc
Llibres joc
Llibres joc

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

Espai

LA GALERA

Llibres joc
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Escric les lletres a la meva primera pissarra

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc
La meva bossa luxosa

Llibre, diari, bolígraf i ulleres de sol.

Llibre, diari, bolígraf i ulleres de sol.

5 anys

La ratolina segueix el seu nas

La vaqueta

Llibre i figures de feltre.

Llibre i ninot de goma.

4 anys

L’ABC d’animals més divertit

L’ànec torna a casa

La forma més divertida d’aprendre l’abecedari. Inclou
una capsa amb un joc de memòria.

Llibre i figures de feltre.

+3
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

4 anys
SUSAETA EDICIONS

Les paraules

La forma més divertida de conèixer els continents. Inclou
una capsa amb un joc de memòria.

Llibre i tres retoladors màgics.

+4
anys

Llibres joc

L’atles més divertit del món

5 anys
SUSAETA EDICIONS

Littlest PetShop Bufons

Un maletí amb adhesius, textures i plantilles per dissenyar
les mascotes de PetShop.

Un maletí amb adhesius, textures i plantilles per dissenyar
les mascotes de PetShop.

+4
anys

Llibres joc

Littlest PetShop Amorosos

LA GALERA

+4
anys

Littlest PetShop Petits

Un maletí amb adhesius, textures i plantilles per dissenyar
les mascotes de PetShop.

Un maletí amb adhesius, textures i plantilles per dissenyar
les mascotes de PetShop.

LA GALERA

+4
anys

Llibres joc

Littlest PetShop Esportistes

LA GALERA

+4
anys

Littlest PetShop Tendres

Littlest PetShop: El meu diari secret

Un maletí amb adhesius, textures i plantilles per dissenyar
les mascotes de PetShop.

Diari, clau secreta, àlbum de fotos i moltes coses més.

LA GALERA

+4
anys

Llibres joc

Llibres joc
Llibres joc

3 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

5 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

La meva bossa glamurosa

LA GALERA

Llibre guitarra

Llops: El meu primer projector

Llibre i guitarra elèctrica.

Capsa amb llibre, projector i diapositives.

5 anys
SUSAETA EDICIONS

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc
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+7
anys

4 anys
SUSAETA EDICIONS

L’osset de peluix

Llibre i titella de dit.

Llibre i titella.

3 anys

L’osset polar

L’osset rosa

Llibre i titella.

Llibre i titella.

L’ovelleta

Mira la meva casa d’imants

Llibre i ninot de goma.

Llibre amb més de 50 imants.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Paraules

Petites princeses: Àsia

Llibre de fusta amb peces encaixables.

Llibre per retallar i pintar.

3 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

+4
anys

LA GALERA

Petites princeses: Rússia

Pirates!

Llibre per retallar i pintar.

Un munt de propostes divertides a l’entorn del món dels
pirates: 60 adhesius, dibuixos per resseguir i acolorir...

+4
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

+3
anys

Quadern de vacances

Un munt de propostes divertides a l’entorn del món
de les princeses: 60 adhesius, dibuixos per resseguir i
acolorir...

Un quadern complet amb activitats, pàgines per dibuixar,
lletres per resseguir i molts adhesius per enganxar.

+3
anys

Llibres joc

Princeses

LA GALERA

+4
anys

Quadern dels cavallers

Quadern dels dinosaures

Un quadern complet per retallar, enganxar i dissenyar
valerosos cavallers.

Un quadern complet per retallar, enganxar i dissenyar
uns dinosaures fantàstics.

LA GALERA

+4
anys

Llibres joc

Llibres joc

3 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

3 anys

19

3 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

L’osset

LA GALERA

+4
anys

Qui o què

Quin animal és?

Llibre amb pistes per jugar a fet i amagar.

Amb aquest divertit llibre els més petits aprendran els
noms dels animals a través d’endevinalles i pistes.
Només cal estirar la pestanya per descobrir la solució.

LA GALERA

+3
anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

0-2
anys

Llibres joc
Quina hora és?

Amb aquest divertit llibre els més petits aprendran els
colors a través d’endevinalles i pistes. Només cal estirar
la pestanya per descobrir la solució.

Llibre de fusta amb peces encaixables.

Sobre rodes

Llibre amb imants.

Maletí amb llibre i imants gegants.

3 anys

Sons de la masia

Sons del món

Llibre amb 30 polsadors sonors.

Llibre amb 30 polsadors sonors.

5 anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

4 anys
SUSAETA EDICIONS

Sota el llit!

Sota les estrelles

Llibre amb pop-ups i amb una sorpresa final.

Llibre amb finestres per somiar.

+5
anys

Llibres joc

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Vaixell pirata

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar vestits
de festa.

Llibre convertible en tauler de joc i vaixell pirata.

+6
anys

Llibres joc

Tot per als teus vestits de festa

+3
anys

5 anys
SUSAETA EDICIONS

Veig veig...

Vestits de nit

Llibre amb un peluix verd per fer participar el nen de la
lectura.

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar vestits
de nit.

LA GALERA

+3
anys

Llibres joc

Llibres joc
Llibres joc

3 anys

SUSAETA EDICIONS

LA GALERA

Llibres joc

Llibres joc

Sirenes màgiques

LA GALERA

LA GALERA

+6
anys

Vestits de núvia

A la Xina amb la Shan

Estampats, patrons, adhesius, siluetes... Un llibre maletí
ple de consells i trucs per aprendre a dissenyar vestits
de núvia.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

LA GALERA

Llibres joc

3 anys
SUSAETA EDICIONS

+6
anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

0-2
anys

Llibres joc

Quin color és?

LA GALERA

A Rússia amb la Lena

Benvinguts al món groc

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Llibre amb una tela, pintures i un pinzell.

LA GALERA

+5
anys

Llibres joc

Llibres joc
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LA GALERA

+5
anys

+3
anys

Llibre de la llegenda de Sant Jordi amb un teatre de
cartró, 5 decorats i 6 titelles de dit.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Llibre amb adhesius i personatges retallables de cartró.

+5
anys

Llibres joc

L’escola

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

LA GALERA

+4
anys

Anem a l’escola

Sóc artista: Joies i amulets

Llibre pissara amb retolador esborrable per aprendre
paraules, les lletres, els nombres...

Llibre de manualitats que inclou els materials: cartolines
retallables, botons i cintes de colors.

LA GALERA

+4
anys

Llibres joc

Llibres joc

LA GALERA

+5
anys

A l’Àrtic amb l’Anouk

LA GALERA

Llibres joc

+4
anys

Llibres joc

Al Brasil amb la Isabela

LA GALERA

Llibres joc
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El meu primer teatre de Sant Jordi

LA GALERA

Sóc artista: Animals

Dinosaures

Llibre de manualitats que inclou els materials: cartolines
retallables, botons i filferro.

Llibre amb aquarel·les, pinzell i adhesius.

LA GALERA

+6
anys

Llibres joc

Llibres joc

Llibres joc

+6
anys

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Puzles i encaixos

El meu cos

5-6
anys

Joc educatiu amb peces encaixables més CD-ROM.

EDUCA BORRÀS

3-4
anys

Joc educatiu amb peces encaixables més CD-ROM.

EDUCA BORRÀS

5-6
anys

Joc per familiaritzar-se amb la lectura.

EDUCA BORRÀS

5-6
anys

Puzle de 42 peces per aprendre les comarques de
Catalunya.

DISET

+7
anys

Joc de coneixement per descobrir el cos humà.

DISET

4-7
anys

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Comarques de Catalunya

EDUCA BORRÀS

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Aprenc… les meves primeres paraules

Joc educatiu amb peces encaixables més CD-ROM.

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Aprenc... música

EDUCA BORRÀS

3-4
anys

Aprenc a... lletrejar

Aprenc a… sumar i restar

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Aprenc... el cos humà

Joc educatiu amb peces encaixables més CD-ROM.

Aprenc... l’abecedari

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Aprenc a... sumar i restar

EDUCA BORRÀS

6-10
anys

Aprenc… l’abecedari

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Aprenc a... comptar fins a 20

Dos puzles de 100 peces: l’un del mapa comarcal de
Catalunya i l’altre del mapa físic.

Aprenc a... comptar de l’1 al 10

Aprenc… les vocals

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

2x100 Catalunya

Comarques de Catalunya

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos
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Formar paraules

Joc per familiaritzar-se amb l’univers de les matemàtiques.

EDUCA BORRÀS

3-4
anys

Joc educatiu amb peces encaixables més CD-ROM.

EDUCA BORRÀS

5-6
anys

Joc per famliaritzar-se amb les primeres sumes i restes.

EDUCA BORRÀS

4-5
anys

Joc educatiu amb peces encaixables més CD-ROM.

EDUCA BORRÀS

3-4
anys

Joc per familiaritzar-se amb l’abecedari.

EDUCA BORRÀS

4-5
anys

Joc per familiaritzar-se amb les vocals i aprendre a
diferenciar majúscules i minúscules.

EDUCA BORRÀS

3-4
anys

Puzle de 150 peces amb les comarques de Catalunya.

EDUCA BORRÀS

6-8
anys

Joc per introduir l’infant a la lectura i formació de paraules
en català.

DISET

5-8
anys

Països Catalans

DISET

3-5
anys

Puzle de 1.000 peces que recrea el moment final del
Setge de 1714.

CATIMPERIUM

Joves i
adults

Cubs apilables per estimular la motricitat.

CLUB SUPER3

+ 18
mesos

Puzle de més de 300 peces amb totes les comarques
dels Països Catalans.

FUNDACIÓ JOSEP IRLA

+ 12
anys

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Apilables d’en Mic

Joc per aprendre les vocals.

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Trencaclosques: 11 de setembre - Setge de

DISET

3-6
anys

Puzle d’en Mic

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Les vocals

Joc per aprendre les 26 lletres de l’abecedari català.

Les síl·labes

Trencaclosques d’en Mic

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

L’abecedari

Puzles i encaixos

Puzles i encaixos

Cims
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Joc per combinar síl·labes i formar paraules.

DISET

5-8
anys

Puzle de 24 peces.

CLUB SUPER3

+2
anys

Trencaclosques de 9 peces de fusta.

CLUB SUPER3

+2
anys

Divertit joc de construcció que estimula la creativitat,
l’habilitat i la intel·ligència.

CIMS BARCELONA

+3
anys
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CLEMENTONI

Jocs de taula
Victus - Barcelona 1714

Joc de cartes inspirat en la novel·la històrica
<em>Victus</em>, d’Albert Sánchez Piñol, que narra
la Guerra de Successió i l’assalt a Barcelona l’11 de
setembre de 1714.
DEVIR

+ 10
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Victus. El joc de cartes

Joves i
adults

5-6
anys

Fitxes per treballar les lletres de l’abecedari, els dígrafs i
diverses paraules.

7-8
anys

Joc educatiu per aprendre els nombres, les sumes, les
restes, les multiplicacions i les divisions.

5-8
anys

Joc de 48 cartes amb les colles festives més
representatives: sardanistes, diables, castellers i
bastoners.

+7
anys

Baralla de 33 cartes per aprendre ortografia.

6-12
anys

6-7
anys

La famosa aplicació de mòbil convertida en joc de taula.

DISET

+8
anys

Joc educatiu per aprendre a escriure.

CLEMENTONI

5-7
anys

Baralla de 33 cartes per aprendre ortografia.

YALDE

6-12
anys

MARIGÓ

+6
anys

Capsa de paraules i frases

Joc de taula de preguntes i respostes basat en el
programa de TV3.

+8
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Caçadors de bolets

LUDITOYS FACTORY

VICENS VIVES

Bingo automàtic del FC Barcelona
Jocs de taula

Jocs de taula

Baralla ortogràfica 2

YALDE

Fitxes per treballar les lletres de l’abecedari i les paraules
amb les quals es relacionen.

Baralla ortogràfica 1
Jocs de taula

Jocs de taula

Baralla catalana

BARALLA CATALANA

EDITORIAL NADAL

+3
anys

Aprèn a escriure jugant
Jocs de taula

Jocs de taula

Aprèn les matemàtiques

CLEMENTONI

Capsa de fusta amb fitxes de diferents colors i formes
per aprendre els nombres.

Apalabrados
Jocs de taula

Jocs de taula

Abecedari mural

VICENS VIVES

DEVIR

+ 12
anys

Abecedari mural

Fitxes per treballar les lletres de l’abecedari i les paraules
amb les quals es relacionen.

Jocs de taula

Jocs de taula

Abecedari mural

VICENS VIVES

Joc de taula inspirat en la novel·la històrica <em>Victus</
em>, d’Albert Sánchez Piñol, que narra la Guerra de
Successió i l’assalt a Barcelona l’11 de setembre de
1714.

9 Set: Formes i nombres

Joc d’estratègia basat en el setge de 1714 de Barcelona.

Jocs de taula

Jocs de taula

11 de setembre - Setge de 1714

CATIMPERIUM
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Capsa amb més de 250 cartons per ampliar el vocabulari
i reconèixer frases.

VICENS VIVES

5-6
anys

Jocs de taula

26

Capsa de títols i paraules

Capsa amb més de 600 cartons per ampliar el vocabulari
i reconèixer frases.

VICENS VIVES

6-7
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Capsa de paraules i frases

VICENS VIVES

5-6
anys

+ 10
anys

Els conceptes clau del món casteller: força, equilibri,
valor i seny són essencials per tal de carregar els castells
més alts.

+ 10
anys

Joc de 30 targetes per aprendre a identificar els colors
bàsics.

3 anys
VICENS VIVES

Joc electrònic de preguntes i respostes per aprendre
geografia, cultura... de Catalunya.

6-12
anys

Joc autocorrectiu per treballar les dificultats ortogràfiques.

7-8
anys

Catan és una illa rica en recursos naturals que cal
colonitzar construint pobles, establint rutes comercials...

DEVIR

+ 10
anys

Joc de taula per familiaritzar els menuts de la casa amb
el compostatge.

ABACUS

6-12
anys

Joc autocorrectiu per aprendre a escriure el vocabulari
bàsic.

VICENS VIVES

6-7
anys

MARIGÓ

+6
anys

Dòminos

+6
anys

Jocs de taula

Dòmino del FC Barcelona
Jocs de taula

+7
anys

Dòmino Barça Toons
Jocs de taula

Jocs de taula

Dictats muts

MARIGÓ

CARTES CATALANES

Dictats muts
Jocs de taula

Jocs de taula

Conec Catalunya

VICENS VIVES

Joc de 48 cartes amb personatges històrics catalans.

Composta i guanya
Jocs de taula

Jocs de taula

Colors

EDUCA BORRÀS

VICENS VIVES

6-7
anys

Catan
Jocs de taula

Jocs de taula

Castellers

DEVIR

Joc de discriminació i d’integració de sons.

Cartes catalanes

El comtat de Carcassona s’estén per pobles, monestirs,
prats i camins.

Jocs de taula

Jocs de taula

Carcassonne

DEVIR

VICENS VIVES

4-5
anys

Capsa dels sons de les lletres

Joc de discriminació i d’integració de sons.

Jocs de taula

Jocs de taula

Capsa dels sons de les lletres

Capsa amb més de 150 cartrons per descobrir la lectura.

Joc de 84 cartrons per afavorir la lectura ràpida de
paraules.

VICENS VIVES

5-6
anys

Jocs de taula
Educa Touch: Aprenc anglès

Superfície tàctil amb 12 làmines.

EDUCA BORRÀS

3-6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Educa Touch: Aprenc a comptar

3-6
anys

4-6
anys

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

+ 10
anys

Un grup d’aventurers han de sobreviure al desert i trobar
les restes d’una nau.

+ 10
anys

Joc que barreja la mecànica del Monopoly i del joc de
l’oca per donar a conèixer els comerços de Reus i la
ciutat.

TRÀFIC CONNECTA

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.

+6
anys

3-5
anys

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

FASOLCAT

+8
anys

Adaptació peculiar del joc de l’oca tradicional amb un
recorregut per bonics indrets de Catalunya.

CARTES CATALANES

+7
anys

Joc de taula per recordar els 30 anys de TV3.

EDUCA BORRÀS

+ 10
anys

Joc de construcció de 40 peces de fusta per explorar la
creativitat, la imaginació i la destresa construint models
reals de castells.

EL NAN

+3
anys

El nan casteller Imants

Joc de construcció de 5 peces de fusta per explorar la
creativitat, la imaginació i la destresa construint un pilar
de 5.

+3
anys

Jocs de taula

El nan casteller 5
Jocs de taula

CLEMENTONI

El nan casteller
Jocs de taula

Jocs de taula

El laberint màgic

EL NAN

Més de 22 activitats educatives per aprendre els animals,
les formes i els colors, els contraris...

El joc de TV3
Jocs de taula

Jocs de taula

El joc de Reus

DEVIR

CLEMENTONI

+3
anys

El joc de l’oca catalana
Jocs de taula

Jocs de taula

El desert prohibit

DEVIR

Més de 80 activitats educatives.

El cuquet menjanotes
Jocs de taula

Jocs de taula

El constructor d’escales

FASOLCAT

EDUCA BORRÀS

4-8
anys

El boli que parla: Primers exercicis

Més de 22 activitats educatives per aprendre l’abecedari,
els nombres...

Jocs de taula

Jocs de taula

El boli que parla: Lletres i nombres

CLEMENTONI

Superfície tàctil amb 12 làmines.

El boli que parla

Superfície tàctil amb 12 làmines.

Jocs de taula

Jocs de taula

Educa Touch: Aprenc l’abecedari

EDUCA BORRÀS
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Joc de 4 peces de fusta amb un imant per explorar la
creativitat, la imaginació i la destresa construint un pilar
de 4.

EL NAN

+3
anys

Jocs de taula

28

Encreuats

Joc de construcció de 20 peces de fusta per explorar la
creativitat, la imaginació i la destresa construint models
reals de castells.

EL NAN

+3
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

El nan casteller Travel

DEVIR

+ 10
anys

+4
anys

Joc per aprendre l’estructura de les frases.

4-5
anys

Joc per treballar les seqüències i practicar la coordinació
oculomanual enfilant figures en un cordill.

3 anys
VICENS VIVES

Joc per treballar les seqüències i practicar la coordinació
oculomanual enfilant figures en un cordill.

5 anys
VICENS VIVES

3-4
anys

Joc per associar so i grafia i aprendre a escriure paraules.

VICENS VIVES

5-6
anys

Joc per treballar les seqüències i practicar la coordinació
oculomanual enfilant figures en un cordill.

4 anys
VICENS VIVES

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.
DEVIR

+ 10
anys

Frases murals

Capsa amb 65 peces rentables per prendre consciència
de les dimensions, reconèixer figures, potenciar la
creativitat, aprendre geometria i fraccions.

+3
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Fractionary

Joc per aprendre a llegir.

VICENS VIVES

5-6
anys

Gaudí

Joc per aprendre a llegir.

6-7
anys

Jocs de taula

Frases murals
Jocs de taula

VICENS VIVES

Finca
Jocs de taula

Jocs de taula

Figures geomètriques enfilables

VICENS VIVES

Joc per aprendre l’estructura de les frases.

Figures geomètriques enfilables
Jocs de taula

Jocs de taula

Figures geomètriques enfilables

VICENS VIVES

OID MAGIC

+7
anys

Fem paraules
Jocs de taula

Jocs de taula

Estructura de la frase

VICENS VIVES

Conté 50 experiments insòlits i sorprenents: arena
hidròfoba, miratges, etc.

Estructura de la frase

Conté 101 trucs de màgia i diferents accessoris de mag.

Jocs de taula

Jocs de taula

Escola de màgia

OID MAGIC

VICENS VIVES

7-8
anys

Escola de ciència

Dinàmic joc de taula per resoldre enigmes i fins i tot
aprendre a plantejar-ne.

Jocs de taula

Jocs de taula

Enigmàrius

Joc de més de 500 cartrons per escriure correctament i
ampliar el vocabulari.

Joc de taula inspirat en les rajoles hexagonals de Gaudí.

DEVIR

+8
anys

Jocs de taula
Inventum

Joc de mots encreuats.

FALOMIR

+9
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Intelect de luxe en català

+4
anys

+6
anys

En el camí fins a la cova del drac per salvar la princesa,
els jugadors es trobaran amb moltes sorpreses i algun
ensurt.

+6
anys

Línia de jocs educatius amb una innovadora versió
interactiva per jugar-hi també a l’ordinador amb una
càmera web.

3-5
anys

Línia de jocs educatius amb una innovadora versió
interactiva per jugar-hi també a l’ordinador amb una
càmera web.

3-5
anys

Col·lecció de sis làmines per treballar diversos
conceptes.

4 anys
VICENS VIVES

Joc de 90 cartes per ampliar el vocabulari i identificar
camps semàntics.

VICENS VIVES

5-6
anys

Les nits més fosques, els mags es reuneixen per posar a
prova els seus poders.

DEVIR

+6
anys

Col·lecció de sis làmines per treballar diversos
conceptes.

3 anys
VICENS VIVES

Col·lecció de sis làmines per treballar diversos
conceptes.

5 anys
VICENS VIVES

Lectron Catalunya

Joc de cartes en què cal fer trampes per guanyar.

+6
anys

Jocs de taula

L’arna tramposa
Jocs de taula

+6
anys

Làmines tèrmiques autocorregibles
Jocs de taula

Jocs de taula

Làmines tèrmiques autocorregibles

DEVIR

MARIGÓ

Làmines tèrmiques autocorregibles
Jocs de taula

Jocs de taula

L’alfabet

CLEMENTONI

DISET

+5
anys

La nit dels mags
Jocs de taula

Jocs de taula

Els nombres

CLEMENTONI

Joc autocorrectiu per aprendre a separar les paraules
en síl·labes.

Jocs de cartes
Jocs de taula

Jocs de taula

Joc de sant Jordi

EDITORIAL NADAL

DEVIR

+ 10
anys

Joc de daus del FC Barcelona
Jocs de taula

Jocs de taula

Joc de cartes Barça Toons

MARIGÓ

Joc de taula sobre els avenços més importants de la
humanitat al segle XX.

Jo aprenc les síl·labes

Joc autocorrectiu per aprendre a llegir i lletrejar.

Jocs de taula

Jocs de taula

Jo aprenc a llegir

DISET

29

Joc electrònic de preguntes i respostes.

DISET

+6
anys

Jocs de taula

30

Lectron Primeres lectures

Joc electrònic de preguntes i respostes.

DISET

+6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Lectron Coneix el teu cos

CLEMENTONI

3-5
anys

+ 10
anys

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 6 carpetes es venen individualment.

6-8
anys

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 6 carpetes es venen individualment.

3-6
anys

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 8 carpetes es venen individualment.

3-6
anys

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport es ven individualment.

4 anys
VICENS VIVES

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 23 carpetes es venen individualment.

VICENS VIVES

6-8
anys

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport es ven individualment.

5 anys
VICENS VIVES

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport es ven individualment.

5 anys
VICENS VIVES

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport es ven individualment.

4 anys
VICENS VIVES

Logico Primo-Lectura bàsica

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats.El
suport i les quatre carpetes es venen individualment.

4-6
anys

Jocs de taula

Logico Primo-Jocs de lògica
Jocs de taula

8-10
anys

Logico Primo-Estic malalt
Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Primo-El meu dia

VICENS VIVES

VICENS VIVES

Logico Primo-Educació viària
Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Primo-Centres d’interès

VICENS VIVES

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 4 carpetes es venen individualment.

Logico Primo-Arribo d’hora a l’escola
Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Primo-Aprenentatge globalitzat

VICENS VIVES

CLEMENTONI

3-5
anys

Logico Piccolo-Matemàtiques
Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Piccolo-Llengua

VICENS VIVES

Línia de jocs educatius amb una innovadora versió
interactiva per jugar-hi també a l’ordinador amb una
càmera web.

Logico Piccolo-Geometria

Un grup d’aventurers tenen la missió de capturar els
tresors sagrats d’aquest perillós paradís.

Jocs de taula

Jocs de taula

L’illa prohibida

DEVIR

DISET

+4
anys

Les meves primeres paraules

Línia de jocs educatius eamb una innovadora versió
interactiva per jugar-hi també a l’ordinador amb una
càmera web.

Jocs de taula

Jocs de taula

Les formes i els colors

Joc electrònic de preguntes i respostes.

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 2 carpetes es venen individualment.

VICENS VIVES

4-6
anys

Jocs de taula
Logico Primo-Vivi a l’escola

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport i les 2 carpetes es venen individualment.

VICENS VIVES

4-6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Primo-Matemàtiques

3 anys
VICENS VIVES

GIRONA INNOVACIÓ

+6
anys

Joc per aprendre a llegir.

6-7
anys

Joc amb 562 proves i preguntes.

+8
anys

MARIGÓ

+6
anys

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

FASOLCAT

+8
anys

Joc de més de 80 cartrons per treballar l’expressió oral.

VICENS VIVES

6-7
anys

MARIGÓ

+6
anys

Parxís magnètic Barça Toons

+6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Parxís i oca del FC Barcelona

MARIGÓ

+6
anys

Parxís ortogràfic

+6
anys

Jocs de taula

Parxís magnètic del FC Barcelona
Jocs de taula

FASOLCAT

+8
anys

Parxís i oca Barça Toons
Jocs de taula

Jocs de taula

Party & CO Junior

MARIGÓ

Mikado per començar a adquirir coneixements musicals.

Parlem
Jocs de taula

Jocs de taula

Ordres Montessori

MARIGÓ

VICENS VIVES

Omple la formiga i guanya la partida
Jocs de taula

Jocs de taula

Oca magnètica del FC Barcelona

DISET

3 anys

Oca magnètica Barça Toons

En una cara, l’oca dels invents, amb el nom de l’inventor
i l’any. A l’altra, un parxís en què cada color està
representat per un dels científics més importants de la
història.

Jocs de taula

Jocs de taula

Oca dels invents / Parxís científic

VICENS VIVES

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport es ven individualment.

Mikado musical

Fitxes autocorrectives per treballar diferens habilitats. El
suport es ven individualment.

Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Primo-Vivi a l’hospital

MARIGÓ

31

Parxís ortogràfic per aprendre ortografia.

BARCANOVA

+9
anys

Jocs de taula

32

Pip-pip. Alerta sostinguda! Els bemolls

Joc d’estratègia ambientat a la Patum de Berga.

VEXILLUM

+ 10
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Patim Patam Patum

EDUCA BORRÀS

+ 10
anys

3 anys
VICENS VIVES

Capsa amb 9 puzles de contes tradicionals.

5 anys
VICENS VIVES

Joc de taula per familiaritzar els menuts de la casa amb
el reciclatge.

6-12
anys

4 anys
VICENS VIVES

MARIGÓ

+6
anys

Joc de mots encreuats.

MATTEL

+8
anys

Seqüències temporals

Joc de més de 20 targetes per iniciar-se en la construcció
de frases.

3 anys
VICENS VIVES

Jocs de taula

Jocs de taula

Seqüències temporals

Joc de més de 30 targetes per iniciar-se en la construcció
de frases.

4 anys
VICENS VIVES

Sopa de paneroles

Joc de més de 30 targetes per iniciar-se en la construcció
de frases.

5 anys
VICENS VIVES

Jocs de taula

Seqüències temporals
Jocs de taula

Capsa amb 9 puzles de contes tradicionals.

Scrabble Original
Jocs de taula

Jocs de taula

Recicla i guanya

Joc de cartes en què cal estar molt alerta per guanyar.

DEVIR

+6
anys

Targetes

Joc de finances.

+8
anys

Jocs de taula

Superpoly de luxe en català
Jocs de taula

DEVIR

+8
anys

Quatre en línia Barça Toons
Jocs de taula

Jocs de taula

Puzles

FALOMIR

Joc de cartes en què cal no deixar-se enganyar per
guanyar.

Puzles

Capsa amb 9 puzles de contes tradicionals.

Jocs de taula

Jocs de taula

Puzles

ABACUS

FASOLCAT

+ 10
anys

Pòquer de paneroles

Un emocionant joc de preguntes sobre la història del
Barça.

Jocs de taula

Jocs de taula

Planeta Barça

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

Capsa amb més de 50 targetes per treballar l’autonomia
personal i els hàbits.

3 anys
VICENS VIVES

Jocs de taula
Targetes

Capsa amb més de 50 targetes per treballar l’autonomia
personal i els hàbits.

4 anys
VICENS VIVES

Jocs de taula

Jocs de taula

Targetes

+6
anys

4-5
anys

+6
anys

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

+ 10
anys

Joc de 65 targetes per ampliar el vocabulari.

3 anys
VICENS VIVES

MARIGÓ

+6
anys

Tres en ratlla per començar a adquirir coneixements
musicals.

FASOLCAT

+3
anys

Més de 50 jocs de llengua per jugar en solitari o per
equips i amb propostes per a totes les edats.

DEVIR

+6
anys

Joc de més de 70 targetes per ampliar el vocabulari.

4 anys
VICENS VIVES

Bocamoll

Joc de 65 targetes per ampliar el vocabulari.

5 anys
VICENS VIVES

Jocs de taula

Jocs de taula

Vocabulari

Joc de taula de preguntes i respostes basat en el
programa de TV3.

LUDITOYS FACTORY

+8
anys

Activitats escolars P3

Joc de cartes i daus a l’entorn de la cultura castellera.

+8
anys

Jocs de taula

Cap de colla
Jocs de taula

VICENS VIVES

3-4
anys

Vocabulari
Jocs de taula

Jocs de taula

Vocabulari

COOPULA EDITORIAL

Joc per descobrir la lectura.

Verbàlia
Jocs de taula

Jocs de taula

Troba els tres robots i posa’ls al pot

FASOLCAT

VICENS VIVES

Tres en ratlla musical
Jocs de taula

Jocs de taula

Tres en ratlla magnètic del FC Barcelona

MARIGÓ

5 anys

Tres en ratlla magnètic Barça Toons

Joc per descobrir la lectura.

Jocs de taula

Jocs de taula

Títols i paraules murals

VICENS VIVES

Capsa amb més de 40 targetes per treballar l’autonomia
personal i els hàbits.

Títols i paraules murals

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

Jocs de taula

Jocs de taula

Tic-tac, les notes t’has menjat

FASOLCAT
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Joc educatiu amb diferents activitats escolars per
aprendre les lletres, els nombres, els colors, les formes...

DISET

3-5
anys

Jocs de taula
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Joc de memòria d’en Mic

Joc d’estratègia abstracte inspirat en les formes i els
colors clàssics del disseny gràfic Bauhaus.

EDGE

+ 14
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Bauhaus

PINS ART

+6
anys

+6
anys

Joc que fomenta la lectura, la comprensió lectora i
l’escriptura.

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 7 làmines A5 i de 2 làmines A6 que
es venen per separat.

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 13 làmines A5 que es venen per
separat.

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 3 làmines A5 que es venen per
separat.

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 13 làmines A5 que es venen per
separat.
PINS ART

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 7 làmines A5 que es venen per
separat.
PINS ART

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 10 làmines A5 que es venen per
separat.
PINS ART

+6
anys

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta d’11 làmines A5 que es venen per
separat.
PINS ART

+6
anys

Guerrers

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 12 làmines A5 que es venen per
separat.

+6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Postres

PINS ART

+ 10
anys

Flors i plantes
Jocs de taula

Jocs de taula

Esports

PINS ART

DEVIR

Els amics de l’Anna
Jocs de taula

Jocs de taula

Cors del món

PINS ART

Joc de deducció que transcorre durant el Carnaval de
Venècia i en què els jugadors es converteixen en agents
secrets.

Celebracions
Jocs de taula

Jocs de taula

Barcelona

PINS ART

PINS ART

+6
anys

Animals
Jocs de taula

Jocs de taula

El joc de Kidnelis

KIDNELIS

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 9 làmines A6 que es venen per
separat.

Inkognito

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 2 làmines A6 que es venen per
separat.

Jocs de taula

Jocs de taula

Feines

PINS ART

CLUB SUPER3

+2
anys

Els cors de la Sylvie

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 10 làmines A5 i d’1 làmina A6 que
es venen per separat.

Jocs de taula

Jocs de taula

Annie Lane

Joc de memòria de 36 peces.

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 2 làmines A5 que es venen per
separat.
PINS ART

+6
anys

Jocs de taula
Nadal

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 17 làmines A5 i d’1 làmina A6 que
es venen per separat.
PINS ART

+6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

La volta al món

+6
anys

3-6
anys

Joc de més de 20 targetes per ampliar el vocabulari en
anglès.

4 anys
VICENS VIVES

Joc de cartes de ficció política per desfer l’empat entre
Catalunya i Espanya.

+ 14
anys

Joc de cartes de deducció i sort en què cal conquerir
l’amor de la princesa per guanyar la partida.

+8
anys

Parxís per començar a adquirir coneixements musicals.

+6
anys

Joc de més de 10 targetes per ampliar el vocabulari en
anglès.

3 anys
VICENS VIVES

Joc de cartes en què els personatges del folklore
valencià s’han convertit en zombis.

LA FALLERA CALAVERA

+ 12
anys

Joc de taula per començar a adquirir coneixements
musicals.

FASOLCAT

+3
anys

Els porquets corren i corren per un camí tan estret que
hauran de fer equilibris i tot.

DEVIR

+5
anys

Retallables de la família del Super3

Dalt de l’escala hi ha un fantasma. El que no se sap és
qui espantarà qui.

+5
anys

Jocs de taula

L’escala embruixada
Jocs de taula

5 anys
VICENS VIVES

La colla dels porquets
Jocs de taula

Jocs de taula

Parxís musical

DEVIR

Joc de més de 30 targetes per ampliar el vocabulari en
anglès.

Para bé l’orella i troba la parella
Jocs de taula

Jocs de taula

Love Letter

FASOLCAT

CLUB SUPER3

+8
anys

La Fallera Calavera
Jocs de taula

Jocs de taula

La Puta i la Ramoneta

HOMOLUDICUS

Joc de taula per experimentar amb la ciència.

Flashcards
Jocs de taula

Jocs de taula

Flashcards

CATALAN GAMES

PINS ART

+6
anys

Flashcards

Fitxes autocorrectives per aprendre anglès. El suport i
les 2 carpetes es venen individualment.

Jocs de taula

Jocs de taula

Logico Primo-Chit Chat

VICENS VIVES

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 10 làmines A5 que es venen per
separat.

Dinàmiks

Manualitat creativa que consisteix a compondre una
imatge amb lluentons a partir d’un dibuix. Aquesta
col·lecció consta de 10 làmines A5 que es venen per
separat.

Jocs de taula

Jocs de taula

Vehicles

PINS ART
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Joc de retallables per construir en 3D els personatges
de la família del Super3.

CLUB SUPER3

+6
anys

Jocs de taula
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Formaparaules Clàssic

Joc de plastilina per crear en Biri Biri, amb un llibre
d’activitats.

CLUB SUPER3

+3
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Joc de plastilina d’en Biri Biri

CAYRO

+7
anys

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar herbes
aromàtiques per a còctels.

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar un enciam.

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar un hort a casa.

+5
anys

Joc de taula per reviure l’experiència de visitar Barcelona
o per descobrir per primer cop aquesta fantàstica ciutat.

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar herbes
aromàtiques per condimentar els plats.

SEMBRA

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar un hort
d’herbes aromàtiques a casa.

SEMBRA

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar tomàquets
cherry.

SEMBRA

+5
anys

Joc que inclou tot el necessari per cultivar herbes
aromàtiques per a infusions.

SEMBRA

+5
anys

La meva primera mongeta

Joc de taula pensat per entendre la situació social,
econòmica i política que viu Catalunya.

+5
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Som el que decidim!

SINGULAR GAMES

+5
anys

Herbal
Jocs de taula

Jocs de taula

Gaudim Barcelona

SINGULAR GAMES

CARTES CATALANES

El meu primer tomàquet cherry
Jocs de taula

Jocs de taula

El meu primer hort

SEMBRA

Joc de famílies amb cartes gegants de les festes
populars més nostrades.

El meu primer hort d’aromàtiques
Jocs de taula

Jocs de taula

El meu primer enciam

SEMBRA

CARTES CATALANES

+7
anys

Culinari
Jocs de taula

Jocs de taula

Cocktail

SEMBRA

Joc de 48 cartes amb il·lustracions del món casteller.

Festes populars

Joc de famílies amb cartes gegants dels contes
tradicionals més populars.

Jocs de taula

Jocs de taula

Contes tradicionals

CARTES CATALANES

CAYRO

+7
anys

Baralla castellera

Joc de lògica i estratègia en què cal trobar el codi secret.

Jocs de taula

Jocs de taula

Mastermind Lletres

Joc per formar paraules encreuades.

Joc que inclou tot el necessari per cultivar mongetes.

SEMBRA

+5
anys

Jocs de taula
1714. El cas dels catalans

Joc que inclou tot el necessari per cultivar hortalisses
per a amanides.

SEMBRA

+5
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Salad

+8
anys

+ 10
anys

Joc de cartes per viure l’emoció de la tradició popular
catalana dels correfocs.

+8
anys

Joc lingüístic de daus de la col·lecció DO Verbàlia.

+ 10
anys

Joc de taula amb més de 20 reptes.

+8
anys

Figures de PVC de la Pati Pla, el Sr. Pla, el Rick i el Biri
Biri.

+6
anys

+ 10
anys

Joc lingüístic de cartes de la col·lecció DO Verbàlia.

DEVIR

+ 10
anys

Joc de cartes que recrea de manera divertida i didàctica
la vida de les papallones.

PLLD

+6
anys

Guant de l’aranya Mildred, la millor amiga de la Lila.

CLUB SUPER3

+6
anys

Joc a l’entorn de la família del Super3 que permet jugarhi de sis maneres diferents.

CLUB SUPER3

+5
anys

La torre embruixada

Joc de cartes en què regna el caos.

+8
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Domadors de bestioles

DEVIR

DEVIR

Joc de la família del Super3
Jocs de taula

Jocs de taula

Figures de la família del Super3

CLUB SUPER3

Joc lingüístic de daus de la col·lecció DO Verbàlia.

Guant de l’aranya Mildred
Jocs de taula

Jocs de taula

El repte Dinàmiks

CLUB SUPER3

DEVIR

+8
anys

Papilio
Jocs de taula

Jocs de taula

Vuitquatre

DEVIR

Joc de taula en què per guanyar la cursa de vegades cal
córrer com una llebre i altres, com una tortuga.

Vuitdeu
Jocs de taula

Jocs de taula

Guspira, el joc dels correfocs

LÚDICS

DEVIR

+ 12
anys

Setsis

Joc lingüístic de cartes de la col·lecció DO Verbàlia.

Jocs de taula

Jocs de taula

Sisset

DEVIR

Joc d’estratègia i negociació ambientat a la Guerra de
Successió del 1714.

La llebre i la tortuga

Joc de cartes en el qual guanya qui menja més calçots.

Jocs de taula

Jocs de taula

Calçotada Wars

CATALAN GAMES
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Dalt de la torre hi ha una princesa empresonada que cal
salvar.

DEVIR

+5
anys

Jocs de taula
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Superfície tàctil amb 12 làmines.

EDUCA BORRÀS

2-6
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

Educa Touch: Contacontes

Superfície tàctil per aprendre els noms i els sons dels
animals.

EDUCA BORRÀS

1-3
anys

EDUCA BORRÀS

1-3
anys

Joc de cartes en què cal demostrar qui és el millor
caçador de bolets per guanyar la partida.

HOMOLUDICUS

+ 10
anys

Sac

Joc que fomenta el reciclatge.

+5
anys

Jocs de taula

Jocs de taula

L’inventor d’objectes

KIDNELIS

Superfície tàctil per aprendre cançons, melodies i
coreografies.

Boletaires
Jocs de taula

Jocs de taula

Educa Touch Baby: Descobreixo els ani-

Educa Touch Baby: Les meves primeres
cançons

Joc per aprendre a vestir-se.

KIDNELIS

+2
anys

A tot clic 3
El sistema educatiu més complet amb exercicis dirigits a
potenciar les matemàtiques, la lectura i l’escriptura.

PLAY & LEARN

7-8
anys

Aprèn música amb en Pipo
Jocs interactius per iniciar-se en el meravellós món de
la música.

CIBAL MULTIMÈDIA

3-12
anys

Bioscòpia... i la biologia esdevé aventura
Viu l’aventura del món de les ciències de la naturalesa i
endinsa’t en l’electritzant món de la biologia.

BARCELONA MULTIMÈDIA

10-12
anys

Caillou: Escoltar i llegir
Jocs interactius per avançar en l’aprenentatge.

PLAY & LEARN

3-6
anys

Jocs multimèdia

3-5
anys

Jocs multimèdia

PLAY & LEARN

Jocs multimèdia

El sistema educatiu més complet amb exercicis dirigits a
potenciar les matemàtiques, la lectura i l’escriptura.

Jocs multimèdia

A tot clic 1

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
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A tot clic 2
El sistema educatiu més complet amb exercicis dirigits a
potenciar les matemàtiques, la lectura i l’escriptura.

PLAY & LEARN

5-7
anys

Aprèn a llegir amb en Pipo
Jocs interactius per aprendre a llegir.

CIBAL MULTIMÈDIA

3-6
anys

Atles del món “El petit rodamón”
Introducció a la geografia amb mapes i dibuixos. Inclou
CD-ROM i pòster.

VICENS VIVES

Caillou: Direcció i espai
Jocs interactius per avançar en l’aprenentatge.

PLAY & LEARN

3-6
anys

Caillou: Natura i objectes
Jocs interactius per avançar en l’aprenentatge.

PLAY & LEARN

3-6
anys

BARCELONA MULTIMÈDIA

Dada: Alfabet + Teatre de mitjanit
Una invitació a la descoberta amb un circ de colors i
formes, i un alfabet interactiu de Kveta Pacovska.

3-6
anys

BARCELONA MULTIMÈDIA

Dalí. El joc dels rellotges tous
Submergiu-vos en el surrealista món de Dalí amb jocs,
pel·lícules i reptes pensats per a diferents edats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

Joves i
adults

Doble aventura: Escola de fantasia + El
Participeu en els jocs i les aventures del Martí, la Martina
i l’animal fantàstic que ho capgira tot.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

El cos humà 2.0
Vídeos, animacions, fotografies i imatges en 3D i raigs
X per conèixer els diferents sistemes i funcions del cos
humà.

PLAY & LEARN

+ 10
anys

El gran pet de la màquina de l’oncle Albert
Reptes esbojarrats dins d’una màquina.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

El peix irisat i la balena
Coneixereu els insòlits habitants dels oceans mentre
poseu a prova la vostra perícia.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Jocs multimèdia

10-12
anys

Jocs multimèdia

Aventures i enigmes que us sorprendran.

Jocs multimèdia

Clàssics: Alícia en el país de les merav-

Jocs multimèdia

PLAY & LEARN

Jocs multimèdia

3-6
anys

Jocs multimèdia

Jocs interactius per avançar en l’aprenentatge.

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia

Caillou: Nombres i formes

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
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Caillou: Temps i seqüències
Jocs interactius per avançar en l’aprenentatge.

PLAY & LEARN

3-6
anys

Com funcionen les coses 2.0
Centenars de màquines analitzades amb detall, els
principis de la ciència explicats amb claredat, la biografia
dels grans inventors i l’entranyable Gran Mamut Pelut.

PLAY & LEARN

9-14
anys

Dalí o el somni de la mosca
Fullejant els quaderns del pintor, recorrent els espais
dalinians i resolent proves, coneixereu l’univers pictòric
de Dalí.

BARCELONA MULTIMÈDIA

Joves i
adults

Descobreix l’univers amb en Pipo
Joc interactius per descobrir jugant l’apassionant món
de l’astronomia.

CIBAL MULTIMÈDIA

5-12
anys

El biquini de Bellini
Jocs d’habilitat i enginy que conviden a explorar tot un
univers de misteri i fantasia.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

El cos humà amb en Pipo
Joc interactius per descobrir el cos humà.

CIBAL MULTIMÈDIA

5-12
anys

El peix irisat en un mar d’aventures
Coneixereu els insòlits habitants dels oceans mentre
poseu a prova la vostra perícia.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

El peix irisat, el més bell de l’oceà
Coneixereu els insòlits habitants dels oceans mentre
poseu a prova la vostra perícia.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Els 100 millors jocs lingüístics dels Otijocs
Jocs variats, divertits i estimulants en els quals haureu
de posar a prova els vostres coneixements i les vostres
habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Els jocs de Dalí
Descobriu el món dels trencaclosques visuals de Dalí
amb 24 jocs diferents.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Enciclopèdia de la Naturalesa 2.0
Tots els coneixements sobre el comportament dels
animals en el seu hàbitat natural a l’abast de la mà.

PLAY & LEARN

+ 12
anys

Fantasmes: Taller fantasma + Fantasma de
Joc, música, cinema, viatges... Afegiu-vos a la colla
dels fantasmes i viviu les peripècies més imaginatives
i divertides.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Físicus... i la física esdevé aventura
Viu l’aventura del món de les ciències de la naturalesa i
endinsa’t en l’electritzant món de la física.

BARCELONA MULTIMÈDIA

10-12
anys

Geografia amb en Pipo
Jocs interactius per aprendre conceptes de geografia de
forma intuïtiva i divertida.

CIBAL MULTIMÈDIA

4-12
anys

Jocs multimèdia
Jocs multimèdia

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Jocs multimèdia

Jocs variats, divertits i estimulants en els quals haureu
de posar a prova els vostres coneixements i les vostres
habilitats.

Jocs multimèdia

Els 100 millors jocs d’enginy dels Otijocs

Jocs multimèdia

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

Jocs multimèdia

Reptes esbojarrats dins d’una màquina.

Jocs multimèdia

El tresor de la màquina de l’oncle Albert

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
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Els 100 millors jocs de memòria dels OtiJocs variats, divertits i estimulants en els quals haureu
de posar a prova els vostres coneixements i les vostres
habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Els 100 millors jocs d’observació dels OtiJocs variats, divertits i estimulants en els quals haureu
de posar a prova els vostres coneixements i les vostres
habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Els 100 millors jocs musicals dels Otijocs
Jocs variats, divertits i estimulants en els quals haureu
de posar a prova els vostres coneixements i les vostres
habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Enciclopèdia de la Ciència 2.0
Tot el saber científic a l’abast de la mà: matemàtiques,
física, química, astronomia i ciències naturals.

PLAY & LEARN

+ 12
anys

Espies en acció
Aventures intrigants que inclouen La recerca del tresor,
La casa encantada i Els jocs de Dalí.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Faves comptades
Les matemàtiques en forma de jocs.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

Gaudí o el joc de l’arquitecte
Joc de creació per experimentar amb les diferents obres
de Gaudí i descobrir el secret de la seva arquitectura.

BARCELONA MULTIMÈDIA

Joves i
adults

Guia per a conèixer els arbres
Guia interactiva amb més de 600 fotografies.

BARCELONA MULTIMÈDIA

10-12
anys

La casa misteriosa
Jocs d’habilitat i enginy que conviden a explorar tot un
univers de misteri i fantasia.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

La meva biblioteca
Amb l’ajuda del drac Tomasot, aprendreu a organitzar la
vostra biblioteca.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

L’armari de les joguines
Jocs per aprendre a fer servir el ratolí i identificar sons,
formes i colors.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Les meves primeres passes amb en Pipo
Jocs interactius per introduir-se en el món de l’ordinador
de forma divertida.

CIBAL MULTIMÈDIA

1-4
anys

L’illa misteriosa de l’oncle Albert
Continuen les aventures de l’oncle Albert, aquest cop en
una illa plena de misteris per descobrir.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Mat Xip
Col·lecció de sis CD-ROM amb exercicis de càlcul.

VICENS VIVES

Jocs multimèdia
Jocs multimèdia

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

Jocs multimèdia

En Jaumet és un nen enginyós i trapella amb qui
aprendreu a evitar els perills domèstics.

Jocs multimèdia

Jaumet trapella

Jocs multimèdia

CIBAL MULTIMÈDIA

3-10
anys

Jocs multimèdia

Jocs interactius per desenvolupar les capacitats
intel·lectuals i creatives.

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Jocs multimèdia

Imagina i crea amb en Pipo

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
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Imatges per a jugar
Jocs perquè els menuts es familiaritzin amb l’ordinador
i el ratolí, enriqueixin el vocabulari i exercitin la memòria
auditiva i visual.

BARCELONA MULTIMÈDIA

+ 18
mesos

Juga amb en Pipo a la ciutat
Jocs interactius amb diferents objectius lúdics i didàctics
ambientat a la ciutat.

3-7
anys

CIBAL MULTIMÈDIA

La màquina dels jocs de l’oncle Albert
Reptes esbojarrats dins d’una màquina.

5-8
anys

BARCELONA MULTIMÈDIA

La volta al món en 80 dies
Viviu en primera persona les aventures dels herois
clàssics de la literatura.

BARCELONA MULTIMÈDIA

10-12
anys

Les aventures d’Ulisses
Viviu en primera persona les aventures dels herois
clàssics de la literatura.

BARCELONA MULTIMÈDIA

10-12
anys

L’illa del tresor
Viviu en primera persona les aventures dels herois
clàssics de la literatura.

BARCELONA MULTIMÈDIA

10-12
anys

L’orquestra perduda
Jocs per divertir-vos tocant mils de peces diferents.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Matemàtiques amb en Pipo
Jocs interactius per iniciar-se en les matemàtiques.

CIBAL MULTIMÈDIA

3-7
anys

Nil: Nil i les pedres de foc + Nil i l’illa dels
Acompanya en Nil i els seus amics a les seves
expedicions.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

Oncle Albert: La màquina dels jocs + El
Reptes esbojarrats dins d’una màquina.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

Otijocs. Amenaça submarina
La col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol i convertits en l’alternativa
intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses
habilitats.
BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Otijocs. Nàufrags del desert
La col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol i convertits en l’alternativa
intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses
habilitats.
BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Otijocs. Sibèria blanca
La col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol i convertits en l’alternativa
intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses
habilitats.
BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Ploma a l’estació polar
Acompanyeu aquest heroi menut i afectuós en una
aventura en la qual podreu practicar un munt d’habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Jocs multimèdia
Jocs multimèdia

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Jocs multimèdia

Us atreviu a endinsar-vos en aquestes aventures
intrigants? Els fantasmes posaran a prova les vostres
capacitats d’observació, lògica i agilitat en el raonament.

Jocs multimèdia

Mira, mira. La casa encantada

Jocs multimèdia

BARCELONA MULTIMÈDIA

Joves i
adults

Jocs multimèdia

Un viatge enigmàtic pel món de les llegendes artúriques.

Jocs multimèdia

Merlí. El camí del druida

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
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Mira, mira. La capsa de sorpreses
Endevinalles visuals i jocs d’observació.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Mira, mira. La recerca del tresor
Us atreviu a endinsar-vos en aquestes aventures
intrigants? Els pirates posaran a prova les vostres
capacitats d’observació, lògica i agilitat en el raonament.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Nil: Nil i l’estrany animal + Nil i l’estel verd
Acompanya en Nil i els seus amics a les seves
expedicions.

BARCELONA MULTIMÈDIA

5-8
anys

Oncle Albert: L’estatueta maleïda + El temJocs d’enginy i habilitat.

BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Otijocs. El secret del Dr. Pots
La col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol i convertits en l’alternativa
intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses
habilitats.
BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Otijocs. Noemí i el pilot als Andes
La col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol i convertits en l’alternativa
intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses
habilitats.
BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Otijocs. Trampa Papú
La col·lecció Otijocs és un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol i convertits en l’alternativa
intel·ligent als videojocs per tal de posar a prova diverses
habilitats.
BARCELONA MULTIMÈDIA

7-9
anys

Ploma al país dels tigres
Acompanyeu aquest heroi menut i afectuós en una
aventura en la qual podreu practicar un munt d’habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Acompanyeu aquest heroi menut i afectuós en una
aventura en la qual podreu practicar un munt d’habilitats.

BARCELONA MULTIMÈDIA

CIBAL MULTIMÈDIA

2-6
anys

Joguines

Conjunt de 26 lletres de plàstic per treballar la motricitat
fina, amb diversos forats i 6 cordons per cosir-les.

ABACUS

3-6
anys

Blocs tous

Titella de dit del cavall, amb la lletra de la cançó.

Conjunt de 24 blocs de construcció tous, suaus, fàcils
d’apilar, rentables i perfumats.

+3
anys

Joguines

Arri, arri, tatanet

ABACUS

0-3
anys

Calendari magnètic

Conjunt de 40 botons de plàstic per treballar la motricitat
fina, amb diversos forats i 4 cordons per cosir-los.

Calendari magnètic per aprendre els dies, els mesos...

3-6
anys

Joguines

Botons per a cosir

GOULA

+6
anys

Carla

Titella de dit del cargol, amb la lletra de la cançó.

Nina que, a més de caminar i passejar el seu gos, parla
i canta tres cançons en català.

+3
anys

Joguines

Cargol, treu banya

JAC

+3
anys

Dimoni pelut

Titella de dit del dimoni, amb la lletra de la cançó.

Titella de dit o titella de mà del dimoni, amb la lletra de
la cançó.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Dimoni escuat

BUFALLUMS

+3
anys

El cargol i l’herba de poniol

El drac i la princesa

Titelles de dit o titelles de mà del cargol, l’escarabat, la
granota, l’esquirol, el xai, la vaca i l’herbeta de poniol,
amb el conte.

Titelles de dit o titelles de mà del drac, la princesa i el
cavaller sant Jordi, amb la llegenda.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Joguines
Joguines

BARCELONA MULTIMÈDIA

3-6
anys

Alfabet per a cosir

BUFALLUMS

Joguines

Acompanyeu aquest heroi menut i afectuós en una
aventura en la qual podreu practicar un munt d’habilitats.

Jocs interactius amb diferents objectius lúdics i didàctics.

ABACUS

Joguines

Ploma: Ploma i l’Óssa Major + Ploma al país

Vine a jugar amb en Pipo

BUFALLUMS

Joguines

3-6
anys

BUFALLUMS

+3
anys

El gall i la gallina

El lleó i el ratolí

Titelles de dit o titelles de mà del gall i la gallina, amb la
lletra de la cançó.

Titelles de dit o titelles de mà del lleó i el ratolí, amb el
conte.

BUFALLUMS

+3
anys

Joguines

Jocs multimèdia
Jocs multimèdia
Joguines

Ploma i l’Óssa Major

Jocs multimèdia

Jocs multimèdia
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BUFALLUMS

+3
anys

Llibre de la llegenda de Sant Jordi amb un teatre de
cartró, 5 decorats i 6 titelles de dit.

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

Llibre de manualitats que inclou els materials: cartolines
retallables, botons i cintes de colors.

+4
anys

Llibres joc

Sóc artista: Joies i amulets

Llibre pissara amb retolador esborrable per aprendre
paraules, les lletres, els nombres...

LA GALERA

Dinosaures

Llibre de manualitats que inclou els materials: cartolines
retallables, botons i filferro.

Llibre amb aquarel·les, pinzell i adhesius.

Globus terraqüi
Globus terraqüi de 26 cm de diàmetre amb llum. Amb
l’aval de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Globus terraqüi Discovery
Globus terraqüi estil pergamí de 30 cm de diàmetre amb
llum i lupa.

NOVA RICO

Globus terraqüi Orion
Globus terraqüi fisicopolític de 25 cm de diàmetre amb
llum.

NOVA RICO

Tauleta tàctil Idea
Més de 30 activitats per aprendre lletres i paraules,
nombres, música...

CLEMENTONI

+4
anys

+6
anys

3 anys
SUSAETA EDICIONS

Material didàctic

+6
anys

Llibres joc

Sóc artista: Animals

Material didàctic

Llibres joc
Llibres joc

LA GALERA

+4
anys

Anem a l’escola

LA GALERA

Material didàctic

+5
anys

Llibres joc

Llibre amb adhesius i personatges retallables de cartró.

Material didàctic

Llibres joc

L’escola

Siluetes, patrons i adhesius per crear nines i conèixer
altres cultures.

LA GALERA

Material didàctic

LA GALERA

+5
anys

A l’Àrtic amb l’Anouk

LA GALERA

Material didàctic

+4
anys

Llibres joc

Al Brasil amb la Isabela

LA GALERA

Ordinadors
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El meu primer teatre de Sant Jordi

Puzles i encaixos

Llibres joc

Material didàctic

Globus terraqüi antic
Globus terraqüi antic de 16 cm de diàmetre.

NOVA RICO

Globus terraqüi Orion
Globus terraqüi fisicopolític de 30 cm de diàmetre amb
llum.

NOVA RICO

Globus terraqüi físic
Globus terraqüi físic de 16 cm de diàmetre.

NOVA RICO

Països Catalans
Puzle de més de 300 peces amb totes les comarques
dels Països Catalans.

FUNDACIÓ JOSEP IRLA

+ 12
anys

cpnl.cat/jocs
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