
 

 
 

 

Joguines per a infants de 5 a 8 anys 
El ventall de joc s'amplia. A les manualitats, joc simbòlic i construccions (més complicades) 

s'afegeixen els jocs amb regles o les joguines científiques. El joc ens ajudarà a incorporar valors 

com el respecte pel rival, saber guanyar i perdre, la superació i ell esforç, la cooperació ....  

 

Si alguna proposta t’encaixa o vols saber-ne més només has de fer clic sobre el nom o la foto. 

 

 

 

 

 

Just Blocks  

Crea cases, pàrquings, botigues, aeroports, ciutats, animals, 

castells, granges... Construeix, combina i dissenya. Amb les 

peces de Just blocks pots fer edificis amb rampes, murs, 

parets, tarimes, circuits, torres... Combina les creacions amb 

animals, personatges, vehicles... Descobreix com, si uneixes 

les peces (que tenen les mateixes mides) amb precisió 

quedarà tot molt més estable. 

 

 

 

Trencaclosques creatiu  

Un trencaclosques creatiu amb diversos nivells de 

dificultat. Podem fer-lo en 2 dimensions (pla) o en 3 

dimensions (en volum). Podem intentar crear boniques 

Construcció  

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/blocs-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/blocs-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/trencaclosques-creatiu-cub-gran-grimms?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzzle%20Creatiu%20Gran
https://www.jugaia.com/ca/joguines-nens-5-6-7-8-anys?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/ca/joguines-nens-5-6-7-8-anys?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/trencaclosques-creatiu-cub-gran-grimms?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzzle%20Creatiu%20Gran
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/trencaclosques-creatiu-cub-gran-grimms?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzzle%20Creatiu%20Gran
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/blocs-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/blocs-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks


 

formes geomètriques, encaixar-les en forma de cub, 

combinar colors... és genial per treballar les habilitats 

espacials i de manipulació alhora que ens permet ser 

creatius. Fet amb fusta de boscos controlats i pintat amb 

pintures a l'aigua. Amb el llibre de reptes, que va a part, 

podeu resoldre totes les formes que us proposen. 

 

 

Kapla  

Kapla és un joc pedagògic que gaudeix d'un ampli 

reconeixement en tots els centres educatius de França 

des de fa 20 anys. Pot semblar un joc molt simple però 

és tremendament addictiu. I a més és un joc de fusta, la 

qual cosa fa que sigui molt millor :). 

 

 

 

Gigi bloks XXL  

Ens encanten els Gigi Bloks per què fan volar la imaginació, 

la creativitat i promouen l'activitat física. El material dels 

blocs és respectuós amb el medi ambient i en ser molt 

resistent es poden muntar i desmuntar les vegades que 

faci falta! 

 

 

 

 

Circuits Bales  

Amb aquest fantàstic kit podrem construir diferents 

circuits per a les nostres bales, i fer música amb els 

recorreguts! Conté 98 peces, amb les que tindràs 

infinites possibilitats de muntatge. Les peces són 

robustes i molt resistents, el que ens dona una gran 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-kapla-100?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kapla%20100
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-construccio-gigi-bloks-xxl-100-pcs?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Gigi%20Bloks%20100
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/circuit-caniques-musical-kit?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Circuit%20de%20Bales%20Musical
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-kapla-100?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kapla%20100
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-kapla-100?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kapla%20100
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-construccio-gigi-bloks-xxl-100-pcs?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Gigi%20Bloks%20100
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-construccio-gigi-bloks-xxl-100-pcs?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Gigi%20Bloks%20100
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/circuit-caniques-musical-kit?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Circuit%20de%20Bales%20Musical
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/circuit-caniques-musical-kit?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Circuit%20de%20Bales%20Musical


 

estabilitat! Aquesta apassionant pista de bales musical 

està elaborada amb bambú d'agricultura controlada, i 

ens ofereix uns colors diferents i molt originals! 

 

 

 

 

Trigonos 

Un total de 130 peces per construir tot el que somiïs. 

Atreveix-te amb la Torre Eiffel! Construeix ajuntant les 

varetes de fusta amb les galledes, els pentàgons i les teles. 

Aquest set inclou: 1 caixa-caseta pentagonal de cartró, 16 

cubs, 28 pentàgons, 80 varetes de diferents mesures 

(20,14, 9.5, 6.5 i 4.5 cm) i 6 peces de roba.! 

 

 

 

 

Kinoptik Robots  

Juga amb les il·lusions òptiques mentre inventes robots. 

Amb aquest joc de construcció magnètic podreu crear el 

vostre propi robot. Però no només això, el robot cobrarà 

vida! I és que en passar la làmina ratllada per sobre d'ell, 

semblarà que els seus mecanismes es posen en marxa. 

 

 

 

Puzle creatiu Mandala 

Juga amb les formes lliurement. Fantasieja amb objectes 

impossibles o cercles perfectes. Reprodueix objectes 

quotidians (una flor, una papallona, un cotxe ...) o 

simplement diverteix-te combinant colors. Un món infinit de 

possibilitats.. 

Trencaclosques i lògica 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/mini-trigonos-l?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Trigonos%20L
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/encaixables-magnetics-i-altres/kinoptik-robots-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kinoptik%20Robots
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/joc-puzle-creatiu-espiral-color?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzle%20Creatiu%20Espiral%20Color
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/encaixables-magnetics-i-altres/kinoptik-robots-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kinoptik%20Robots
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/joc-puzle-creatiu-espiral-color?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzle%20Creatiu%20Espiral%20Color
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/encaixables-magnetics-i-altres/kinoptik-robots-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kinoptik%20Robots
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/joc-puzle-creatiu-espiral-color?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzle%20Creatiu%20Espiral%20Color
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/mini-trigonos-l?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Trigonos%20L
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/mini-trigonos-l?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Trigonos%20L


 

 

 

 

 

Abecedari Majúscula Montessori 

És un element que acompanya l'aprenentatge de la 

lectoescriptura en la seva etapa inicial, un cop ja 

coneixem les lletres i els seus sons corresponents. La 

consciència del nen sobre les lletres, la seva forma, els 

seus sons i la formació de paraules es reforça per 

l'experiència sensorial: pot tocar-les, manipular-les, 

experimentar sons amb elles. També disponibles en 

cursiva. 

 

 

 

 

Base 10 amb marcat 

Conjunt que conté les peces justes per treballar la base 10 

(unitats, desenes, centenes i miler) i les seves 

correspondències. Treballem les matemàtiques, identifiquem 

cada peces amb les unitats corresponents i podem sumar i 

restar amb la base 10. 

 

 

Sum Blox 

És sorprenent la quantitat d'operacions que podem fer 

amb SumBlox. Òbviament podem sumar i restar de forma 

senzilla però això no és tot. Fer multiplicacions, divisions, i 

inclús operacions amb fraccions, resulta igualment intuïtiu. 

Des de molt petits, ens familiaritzem amb el concepte de 

https://www.jugaia.com/ca/material-montessori/abecedari-mobil-majuscula-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%20Maj%C3%BAscula
https://www.jugaia.com/ca/material-montessori/abecedari-mobil-cursiva-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%20Cursiva%20Montessori
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/base-10-fusta-marcat-121-peces?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Base%2010%20amb%20marcat
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/blocs-sum-blox?ssa_query=sum%20blo&utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Sum%20Blox
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/base-10-fusta-marcat-121-peces?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Base%2010%20amb%20marcat
https://www.jugaia.com/ca/material-montessori/abecedari-mobil-majuscula-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%20Maj%C3%BAscula
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/blocs-sum-blox?ssa_query=sum%20blo&utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Sum%20Blox
https://www.jugaia.com/ca/material-montessori/abecedari-mobil-majuscula-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%20Maj%C3%BAscula
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/blocs-sum-blox?ssa_query=sum%20blo&utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Sum%20Blox
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/base-10-fusta-marcat-121-peces?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Base%2010%20amb%20marcat
https://www.youtube.com/watch?v=qYOP4_ICXSc&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Video%20Sum%20Blox


 

nombres de la millor manera: associant-lo a una dimensió 

palpable i real com és la mida i a una experiència plaent com 

és el joc de construcció. 

Si les voleu veure en acció, feu clic a la icona del vídeo. 

 

 

 

Camelot Junior 

És un joc entretingut, fantàstic per a primers constructors i 

que implica el raonament matemàtic-espacial (que molt 

poques vegades fem servir.) Es pot jugar lliurement o bé 

seguir els reptes de creixent dificultat! 

 

 

Dream a Tree 

Dream a tree és un joc cooperatiu en què, entre tots, hem de fer 

créixer un arbre. Començant des del tronc (on trobarem un 

mussol) i col·locant fitxa a fitxa. Hi ha 70 peces quadrades de 

cartró que han d'encaixar perfectament ens sí .. Compte amb 

col·locar una part gruixuda amb una fina ... tot ha de tenir sentit! 

Això sí ... no hi ha una sola forma de construir-lo, sinó més de 100 

 

 

 

Camelot Junior 

Gran joc cooperatiu basat en el conte popular. Com en tots els 

jocs cooperatius, o guanyem tots i totes i tot perdem tots. Les 

regles amb una mica més complexes que en altres jocs similars 

pel que es recomana a partir de 5 anys. 

 

 

Jocs cooperatius i competitius  

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%20Jr
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%20Jr
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-cooperatiu-tres-porquets?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Els%20tres%20porquets
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-cooperatiu-tres-porquets?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Els%20tres%20porquets
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula-cooperatius/dream-a-tree-londji?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dream%20a%20Tree
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%20Jr
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%20Jr
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-cooperatiu-tres-porquets?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Els%20tres%20porquets
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-cooperatiu-tres-porquets?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Els%20tres%20porquets
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula-cooperatius/dream-a-tree-londji?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dream%20a%20Tree


 

 

 

 

 

Mosquito 

Tots els jugadors tenen un munt de cartes cap per avall davant 

seu. Per començar, tots alhora li donen la volta a la primera de les 

cartes. Si 2 jugadors li donen la volta a la mateixa carta, hauran de 

reaccionar ràpidament i fer una acció (agafar un objecte, col·locar 

una figureta ...). Guanya el més ràpid que no s'equivoqui. Si juguem 

amb nens amb dificultat per mantenir l'atenció, pren-te el teu 

temps, explica bé les regles i treu algunes cartes i comença amb 

regles més senzilles. 

 

 

Talo 

Consisteix en arribar al desè nivell el més aviat possible amb 

l'ajuda de les 55 regletes de l'1 al 10 que inclou el joc. Utilitza el 

dau de 10 cares per obtenir un nombre. Aquest nombre serà el 

tipus de regleta o bloc que podràs alçar. Pots optar per agafar 

dos blocs, sempre que sumi el nombre que t'ha sortit. Tens un 

mesurador per anar avaluant que altura que vas pujant. No 

només pots construir en vertical: es permet en horitzontal, 

ponts i per sota d'ells. Cada partida és una construcció diferent, 

sorprenent i única 

 

 

Pillado 

Per torns llançarem 3 daus que ens diran què fer. Si tenim sort 

podrem o bé desvelar sospitosos o obtenir pistes sobre el 

culpable. Si no tenim sort, la fitxa del sospitós avançarà cap al cau. 

Amb les sospitosos revelats i les pistes, haurem de desemmascarar 

el culpable. I tot ho haurem de fer en equip. És un joc divertit, amb 

una mica d'intriga, regles simples i també requereix que recordem 

detalls. A més, es pot adaptar a l'edat dels participants fent-lo més 

fàcil o difícil. 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-mosquito?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Mosquito
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-talo-apren-matematiques?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-talo-apren-matematiques?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula-cooperatius/joc-taula-cooperatiu-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula-cooperatius/joc-taula-cooperatiu-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula-cooperatius/joc-taula-cooperatiu-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-mosquito?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Mosquito
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-mosquito?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Mosquito
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-talo-apren-matematiques?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-talo-apren-matematiques?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula-cooperatius/joc-taula-cooperatiu-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado


 

 

Dogs and Homes 

Muntem el taulell amb les 12 cases al voltant del parc, les fitxes 

distribuïdes en el seu interior i un petit detectiu a cada 

cantonada. Cada partida és un nou escenari ja que les cases i les 

fitxes no tenen un lloc fix. Per dur cada gos de tornada a casa 

hem de recórrer un camí a través del parc. Cada detectiu 

avançarà segons el que indiqui la fitxa que aixequi al seu pas. 

Només avançarem quan aquesta ens ho permeti. Els camins 

poden ser de gespa, maons, roca o sorra. Guanya qui 

aconsegueix portar de tornada més gossos a casa seva. 

 

 

 

Carrera de Cargols 

És un joc de regles senzilles però molt divertides. Es tracta de fer 

arribar els nostres cargols a la meta tirant els daus. La gràcia és que 

ningú sap amb quin color de cargol juguem i podem jugar a 

despistar. D'altra banda, passen coses pel camí: bloquegem altres 

cargols, ens pugem per les parets, avancem ... 

 

 

 

 

 

 

8 Figures per pintar  

8 figures de fusta de cirerer de diferents mides 

especials per ser pintades i representar, si es vol, els 

diferents membres d’una família. 

Es poden pintar amb retoladors o amb pintura acrílica. 

Creativitat  
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Llibre pissarra estrelles 

Un animal, una casa, un arbre, un sol, o fins i tot el nostre nom! 

Amb aquesta original pissarra podrem dibuixar o escriure el que 

se'ns passi pel cap, i esborrar sempre que vulguem! La seva 

mida ideal ens permetrà portar-la a la bossa o a la motxilla, per 

a què els més petits estiguin entretinguts allà on vagin. 

 

 

 

 

 

Témpera Natural 6 colors 

Un pack de témperes bàsiques per a tot ús. Poden 

aplicar-se sobre qualsevol superfície (paper, 

cartolina, cartró ...) i s'assequen amb un acabat mat. 

Tenen un 98% d'ingredients naturals. 

 

 

 

Pot gegant per fer manualitats 

Gaudeix d'un inacabable pot que conté: lletres de feltre, pals de 

fusta, ulls saltons, botons de fusta, cabdells, fulls de paper de 

colors i ondulat, cola en barra, purpurina, tisoretes, bosses de 

paper, plomes, pompons assortits, netejapipes, lluentons, 

adhesius, flors de tela, formes d'escuma, capacillos, encenalls de 

paper .... 
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Plastilina Natural 

Modela, disenya, crea, gaudeix!. De tacte suau i textura tova 

permet, fins i tot als més petits, crear formes i figures. Guardada 

dins el seu envàs es conserva perfectament. Si la deixem a l'aire, 

en 1 dia comença a assecar-se i arriba a l'assecat complet en 3 dies. 

Quan s'asseca redueix la seva mida un 10%. Es pot pintar. Si queda 

adherida a un teixit, només cal deixar assecar i fregar amb un 

raspall per eliminar-la. 
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