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Accés i mesures de 
seguretat i higiene
La normativa s’ha adaptat per garantir 
les condicions d’higiene i seguretat. 
Excepcionalment, aquesta edició de la Mostra 
serà gratuïta. La cabuda dels espais és limitada. 
És obligatòria una inscripció prèvia, amb 
compromís d’assistència per a cada sessió  
(inici de les inscripcions el dia 9 de desembre  
al mateix equipament). 

Totes les activitats compleixen amb les 
condicions d’higiene i seguretat dictades per 
les autoritats sanitàries. Els infants a partir dels 
6 anys i les persones acompanyants hauran 
de portar mascareta durant tota l’activitat. El 
tutor o tutora haurà de signar una declaració 
responsable en relació amb la situació de 
pandèmia generada per la Covid-19.
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La Mostra de Jocs i Joguines s’ofereix als 
quatre casals infantils del Districte de 
l’Eixample durant les festes nadalenques 
com a oportunitat per informar i ajudar 
als infants de 0 a 12 anys i les seves 
famílies a crear una selecció conscient 
de joguines envers les properes dates. 

Té com a finalitat principal promoure 
un consum crític i responsable de jocs 
i joguines amb l’assessorament de les 
professionals, especialment indicat en el 
període nadalenc, així com transmetre 
la igualtat de gènere.

Aquest any, degut a la situació sanitària 
excepcional que estem vivint, l’activitat 
de la mostra ha adaptat el seu format 
habitual per tal de complir amb totes les 
mesures de seguretat i higiene.

Mostra de Jocs  
i Joguines al  
Casal Infantil  
Sagrada Família

Sumari
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L’edat de  
les joguines
0-3 anys
Durant els primers anys de vida, l’infant juga 
amb el seu propi cos i gaudeix amb l’exploració 
sensorial dels objectes. Necessita joguines mani-
pulatives, de poques peces i grans, amb dife-
rents tactes i colors, dúctils però resistents. Cap 
als dos anys l’infant observa i imita les accions 
dels adults. A mesura que desenvolupa les seves 
facultats físiques, incorpora el joc motriu que 
estimula la destresa i l’agilitat.

0-6 mesos

6-12 mesos

Activitats 
0-3 anys

Sumari
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12-18 mesos

18-24 mesos

2-3  anys
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L’edat de  
les joguines
4-5 anys
Passats els tres anys, l’infant adopta un paper i 
assigna als objectes reals la funció que tindran 
en el joc. És el moment en el qual esdevé possible 
el joc simbòlic, ja que l’infant és capaç de fer 
la funció d’un altre personatge i de substituir 
l’acció real per una d’imaginària. El joc en grup 
és ja més espontani i dura més temps. El joc 
de construcció consisteix fonamentalment 
en apilar, sobreposar i encaixar peces sense 
reproduir un model concret i amb l’objectiu de 
que allò construït és una eina més per al seu joc. 
El joc psicomotriu creix en complexitat i precisió 
i s’inicia el joc d’expressió corporal i pre-esportiu.

Activitats 
4-12 anys

Sumari
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L’edat de  
les joguines
6-8 anys
A mesura que la sociabilitat de l’infant s’estructura, 
esdevé capaç de coordinar la seva acció amb la 
dels altres i els jocs de grup es fan més elaborats. 
L’infant evoluciona del joc simbòlic individual 
cap al col·lectiu incorporant simulacions més 
complexes. Alhora, gràcies a un major domini 
del seu cos, passa de l’espontaneïtat a l’acció i 
l’actitud voluntària, i és capaç d’atenir-se a ordres 
i suggeriments, de començar a jugar amb unes 
regles i normes. Aquesta activitat lúdica potencia 
la voluntat, la companyia i la responsabilitat. El 
joc de construcció (reproducció d’un model), el 
joc motriu (esportiu) i el joc de reflexió (de regles 
simples) creixen en dificultat i complexitat.

Activitats 
4-12 anys

Sumari
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L’edat de  
les joguines
9-12 anys
Els amics i l’autoafirmació, tant motriu com de 
personalitat, comencen a ser importants a l’hora 
de jugar. L’afecció a l’esport i als jocs de carrer els 
permeten formar grups més estables. En aquesta 
edat cal disminuir l’impuls competitiu de l’infant 
mitjançant l’atractiu de jocs d’estratègia que 
requereixen la col·laboració dels altres jugadors 
i on guanyar o perdre, depèn de la sort, del seu 
enginy i de la cooperació entre companyes. El 
joc simbòlic tendeix a la representació acurada 
d’accions, situacions, personatges, esdevenint 
una activitat de dramatització. A aquesta edat 
també els interessen els elements d’investigació,  
la tecnologia, etc...

Activitats 
4-12 anys

Sumari
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Què cal tenir en 
compte quan 
comprem una joguina
L’estimulació 
Les joguines han de ser versàtils i estimulants. 
S’han d’adaptar a l’edat, la maduresa, els  
interessos i les necessitats de l’infant per ajudar- 
lo a desenvolupar les seves pròpies habilitats 
(creativitat, imaginació, socialització…).

La diversió
Les joguines han de ser divertides per a l’infant, 
triades amb llibertat, oblidant els estereotips i 
rols de gènere i evitant els jocs que fomentin la 
violència o comportaments addictius.

La seguretat 
Han d’estar ben etiquetades. La marca de la CE 
garanteix que la joguina compleix amb totes les 
mesures de seguretat establertes a la normativa 
comunitària. S’han de seguir sempre totes les 
indicacions dels fabricants. Informeu-vos de la 
política de canvis i devolucions i conserveu el 
tiquet de compra per fer ús de la garantia.

La responsabilitat social 
Les joguines han de ser variades, però les 
suficients, evitant el consumisme extrem. 
Les fetes amb materials renovables tenen un 
impacte ambiental més baix.

Sumari
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Jocs sensorials 
En aquest taller sensorial els infants 
poden interaccionar amb les llums, 
ombres i colors de forma vivencial, 
explorant lliurement amb diferents 
materials lluminosos, transparències de 
colors, projeccions.

Taller de psicomotricitat 
El joc és una eina d’aprenentatge, jugarem 
a jocs tradicionals amb grans dimensions, 
de manera que no haureu de fer servir 
només l’enginy sinó que també posareu a 
prova la vostra habilitat física i motora.

Jocs amb mini mons
Una proposta de joc lliure en la que a 
partir de racons temàtics amb material 
desestructurat i sense cap direcció, 
els infants poden crear petits mons 
imaginaris i reals gràcies a les peces soltes 
i altres recursos. 

Activitats
Famílies infants  
de 0-3 anys

21
des

22
des

23
des

Sumari

De 16.30 a 18.30 h
Només 1 acompanyant  
per infant
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Taller de petits exploradors
Els més petits exploren el món a partir 
dels seus sentits, mentre juguen els 
permet conèixer noves maneres de fer i 
d’investigar. A més podran concentrar-se, 
relaxar-se i experimentar a partir de 
diferents materials i trasbalsos.

Taller petits artistes
L’art expressa les emocions a través de 
multitud de formes. La pintura és molt 
més que donar color a una fulla en blanc. 
Per això plantegem una activitat que 
afavoreixi el joc, la llibertat, la imaginació 
i la creativitat mitjançant l’expressió 
artística, la pintura i/o el modelatge. 

Joc amb Playmobil
A través del joc potenciarem la creativitat, 
capacitat de concentració, resolució de 
problemes i ampliarem les capacitats de 
raonament espacial. Els infants tindran 
l’oportunitat de gaudir d’una estona de 
construcció, creant el seu propi món amb 
diferents peces de playmobil.

Joc de construccions 
A partir de moltes peces podem crear el 
nostre propi món i fer volar la imaginació. 
Els infants practiquen la coordinació, 
concentració i cooperació a més de 
construir i descobrir noves formes d’apilar 
i formar objectes.

29
des

30
des

4
gen

28
des
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Activitats
Infants de  
4-12 anys

Jocs gegants
El joc és una eina d’aprenentatge, jugarem 
a jocs tradicionals amb grans dimensions, 
de manera que no haureu de fer servir 
només l’enginy sinó que també posareu a 
prova la vostra habilitat física i motora.

Taller de circ
Us agraden els malabars i els equilibris? 
Voleu ser artistes de circ? Podeu aprendre 
a fer acrobàcies i altres tècniques de circ 
en un entorn divertit i lúdic.

Taller de màgia
Sorprendre és una capacitat que 
tenim totes, però de vegades no sabem 
utilitzar-la. Us agradaria aprendre certs 
trucs per mostrar la vostra predicció, 
evasió o desaparició. Veniu al taller de 
màgia on posarem a prova aquestes 
habilitats i d’altres ben interessants.

22
des

23
des

24
des

De 10.30 a 13 h
Infants sense acompanyant

Sumari
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Taller grans experimentadors
Molts de vosaltres heu experimentat 
moltes vegades amb materials tous, 
versàtils i flexibles. Hi ha algunes textures 
gustoses i altres desagradables. Us oferim 
un material més innovador que alguns 
ja coneixereu, amb el que podeu fer les 
vostres pròpies creacions. Voleu provar?

Taller grans artistes
Al nostre entorn sempre hi ha artistes 
coneguts i d’altres que no ho són, sabem 
que els infants tenen gran potencial, 
volem conèixer les vostres creacions a 
partir de diferents materials, on a més 
podreu experimentar diferents tècniques.

Joc amb Playmobil
A través del joc potenciarem la creativitat, 
capacitat de concentració, resolució de 
problemes i ampliarem les capacitats de 
raonament espacial. Els infants tindran 
l’oportunitat de gaudir d’una estona de 
construcció, creant el seu propi món amb 
diferents peces de playmobil.

Jocs amb noves tecnologies
Les noves tecnologies ens ofereixen la 
possibilitat de comunicar-nos i jugar amb 
altres infants en línia. A partir de jocs 
d’esports, dansa i habilitats gaudirem 
d’una molt bona estona.

29
des

30
des

31
des

28
des
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Joc de construccions
Circuits de bales, ponts i rampes, els 
infants podran crear laberints de diferents 
mides i altures, posar a prova la gravetat, 
pes i força amb la seva creativitat a l’hora 
de crear recorreguts desafiants.

Taller de robòtica
Els infants aprendran els principis bàsics 
de física i mecànica per aplicar-los a 
construccions motoritzades. S’iniciaran 
en la robòtica amb una programació fàcil 
i visual que recorda a l’encaix de peces. 

5
gen

4
gen



Web de la 
MostraCasal Infantil  

Sagrada Família
 
Provença, 480 
Tel. 93 450 89 17

Horari de la Mostra
21 de desembre de 16.30 a 18.30 h
22, 23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener  
de 10.30 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10.30 a 13 h

Més informació a  
barcelona.cat/eixample

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/mostra-de-jocs-i-joguines
http://www.ccsagradafamilia.net/mostra-de-jocs-i-joguines-2/

