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Juguem sense endollsJuguem sense endollsJuguem sense endollsJuguem sense endolls    
els jocs de taula a la Sala Infantilels jocs de taula a la Sala Infantilels jocs de taula a la Sala Infantilels jocs de taula a la Sala Infantil    

“Tots els nens del món juguen, i aquesta activitat és tant  
important en la seva existència que es diria que és la raó  
de ser de la infància … el joc és vital ja que condiciona el  
desenvolupament harmoniós del cos, la intel·ligència i 
l’afectivitat.” 

UNESCO   



Gràcies al joc, els infants desenvolupen la imaginació, 
la   capacitat creativa… Mentre juguen, experimenten 
de manera segura, aprenen sobre tot el que els envol-
ta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i con-
ductes, s’adapten a noves situacions...  

A la Sala Infantil de la Biblioteca podreu trobar jocs 
sense endolls, ni pantalles ni piles...  tenim jocs per a 
totes les edats i tots els gustos. Podeu venir amb els 
amics o la família. Us ensenyarem a jugar als jocs més 
actuals i als més clàssics.  
    

Comença la partida!Comença la partida!Comença la partida!Comença la partida!    

En definitiva, el joc és la 
seva manera d’aprendre.  
A més, es desenvolupen 
les bases de l’aprenentat-
ge, del desenvolupament,     
social, cognitiu i motriu.  

Juguem sense endolls! 

Una piernaUna piernaUna piernaUna pierna    
A partir de 8 anys 
 
Un llibre que es desplega com un tauler i 
proposa un nou format de lectura. Però 
també és un joc inspirat en el tradicional Joc 

de l’oca. 
És una publicació original que ens parla dels 
horrors de la guerra a través de la història 
del protagonista, un tinent disposat a tot per 
aconseguir el seu objectiu. 

Brain Box Roald DahlBrain Box Roald DahlBrain Box Roald DahlBrain Box Roald Dahl    
A partir de 8 anys 
 
Teniu agudesa visual? Sou fans de Roald Dahl?  
Només teniu deu segons per mirar fixament una 
carta i preparar-vos per contestar unes preguntes 
sobre els llibres de Roald Dahl. Preparats?   

Time LineTime LineTime LineTime Line    
A partir de 8 anys 
 
Us atreviu a construir un eix cronològic 
amb els grans descobriments del món 
de la música i del cinema, de la ciència, 
o de grans esdeveniments...? Haureu 
d’utilitzar la vostra memòria, els vostres 
coneixements, la lògica i tenir una mica 
de sort per poder posar les vostres car-
tes abans que els altres jugadors en una 
linia temporal que s’anirà allargant i 
complicant conforme avanci la partida. 
Per jugar i aprendre al  mateix temps. 



DIXITDIXITDIXITDIXIT    
A partir de 8 anys 
 
El joc de les frases surrealistes. Amb Dixit, 
hauràs de pensar-te-les per ser enigmàtic i 
clar alhora ... com si d'un somni es tractés. 
L'objectiu és endevinar una carta a partir de 
pistes que es donen en forma de frase o 
narració. 

LiteratourLiteratourLiteratourLiteratour    
A partir de 9 anys 
 
Un viatge al voltant del món dels llibres. Sou 
lectors? Si és així no tindreu cap problema 
per endevinar personatges literaris o el títol 
d’un llibre. A més amb tauler i les peces in-
closes també podem jugar al parxís! 

MYSTERIUMMYSTERIUMMYSTERIUMMYSTERIUM    
A partir de 8 anys 
 
Joc cooperatiu asimètric. Un jugador inter-
preta el paper de l’esperit i la resta són   
vidents. Mitjançant la col·laboració i la     
deducció aconseguirem desfer el misteri. 

SCRABBLE (català)SCRABBLE (català)SCRABBLE (català)SCRABBLE (català)    
A partir de 8 anys 
 
Clàssic i divertit. Crearàs paraules, acumula-
ràs punts, desafiaràs a la resta de jugadors,  
intercanviaràs lletres... I el diccionari serà el 
millor aliat. L’objectiu del joc és obtenir el 
major nombre de punts al formar paraules 
en un taulell que es connectin a les paraules 
creades per altres jugadors  

MaterialMaterialMaterialMaterial    
 
TenirTenirTenirTenir----ne cura.ne cura.ne cura.ne cura. Totes i cadascuna de les parts, peces, fitxes... 
són necessàries per a poder fer la partida!! 
 
Repassa el material abans de començar, que no falti cap que no falti cap que no falti cap que no falti cap 
peçapeçapeçapeça. Si no hi és tot comunica-ho al personal de la Sala  
infantil. 
 
Abans de retornar el joc torna a comprovar que hi sigui totcomprovar que hi sigui totcomprovar que hi sigui totcomprovar que hi sigui tot 
i en bon estat. 
 
El material ha dEl material ha dEl material ha dEl material ha d’’’’estar damunt les taulesestar damunt les taulesestar damunt les taulesestar damunt les taules, mai per terra, així 
evitarem trepitjar-lo i que s’embruti. 

EspaiEspaiEspaiEspai    
 
Les taules per jugar són les properes al taulell Les taules per jugar són les properes al taulell Les taules per jugar són les properes al taulell Les taules per jugar són les properes al taulell de préstec, 
en cas d’estar ocupades parla-ho amb el personal de la  
biblioteca. 

RequisitsRequisitsRequisitsRequisits    
    
Ganes de jugar, imprescindible!Ganes de jugar, imprescindible!Ganes de jugar, imprescindible!Ganes de jugar, imprescindible!    
    
Cal que deixis el teu carnet a canvi deixis el teu carnet a canvi deixis el teu carnet a canvi deixis el teu carnet a canvi del joc i te’l tornarem 
quan ens el retornis. 
 
Si ets menor de dotze anys has d’estar acompanyat dacompanyat dacompanyat dacompanyat d’’’’un un un un 
adultadultadultadult. 
 
EmocionarEmocionarEmocionarEmocionar----se! se! se! se! però sense cridar ni parlar fortsense cridar ni parlar fortsense cridar ni parlar fortsense cridar ni parlar fort, recorda 
que ets a la biblioteca! 



Story CubesStory CubesStory CubesStory Cubes    
A partir de 6 anys 
 
Sou capaços d’unir nou imatges per crear una     
història? Els daus dels Story Cubes són generadors 
visuals d’històries que estimulen la imaginació . 

Mira!Mira!Mira!Mira!    
Entre 8 mesos i 2 anys 
 
La caixa conté 20 targetes evolutives amb 40 imatges 
ideades per estimular el desenvolupament del desper-
tar visual i la formació del llenguatge. A partir dels 18 
mesos el nen és capaç d’agafar les targetes i fer jocs 
d’associació.    

 

Per als més petits...Per als més petits...Per als més petits...Per als més petits...    

Un JuegoUn JuegoUn JuegoUn Juego    
A partir de 4 anys 
 
Un joc per estimular la memòria, la concentra-
ció i la imaginació. Memoritzar les formes i els 
detalls per a formar parelles, associar les cartes 
entre elles, fer camins. De l’il·lustrador Hervé 
Tullet.  

DOMINÓ DOMINÓ DOMINÓ DOMINÓ     
Alicia en el País de las MaravillasAlicia en el País de las MaravillasAlicia en el País de las MaravillasAlicia en el País de las Maravillas    
A partir de 4 anys 
 
Dòmino amb els personatges del clàssic  de Lewis 
Carroll. Amb elegants i divertides imatges creades 
per l’escriptor i il·lustrador Iban  Barrenetxea. 
 

 

Sèrie Wonder Ponder de filosofia Sèrie Wonder Ponder de filosofia Sèrie Wonder Ponder de filosofia Sèrie Wonder Ponder de filosofia     
Ellen Duthie & Daniela Martagón 

Mundo CruelMundo CruelMundo CruelMundo Cruel    
A partir de 8 anys 
 
Llibre-joc presentat en una caixa que convida als lectors 
a reflexionar sobre la crueltat. És a la vegada seriós i  
seriosament divertit. Matar formigues et sembla cruel?    

Lo que tu quierasLo que tu quierasLo que tu quierasLo que tu quieras    
A partir de 6 anys 
 
A mig camí entre un llibre i un joc ens proposa una   
forma de reflexionar sobre la llibertat. Mitjançant les  
preguntes que provoquen les imatges, els  lectors-
jugadors poden anar construint la seva pròpia definició 
de llibertat. 

Jo, personaJo, personaJo, personaJo, persona    
A partir de 8 anys 
 
Estàs segur que no ets un robot?  
Llibre joc que convida a jugar i a pensar sobre dues 
grans preguntes: qui sóc? I què sóc? 

BÈSTIUMBÈSTIUMBÈSTIUMBÈSTIUM    
Les Cartes del Bestiari de TarragonaLes Cartes del Bestiari de TarragonaLes Cartes del Bestiari de TarragonaLes Cartes del Bestiari de Tarragona    
A partir de 7 anys 
 
Joc de cartes inspirat en el Bestiari de la ciutat de 
Tarragona, ideat per Enric Vives i produït per la Fun-
dació Topromi. Hi trobareu l’Àliga, la Mulassa, la 
Cuca-fera, el lleó, el Bou, la Víbria i el Drac. Un joc     
divertit per a tota la família.   

Exemplar en préstec 


