JOCS
Jocs de manipulació i construir
 Jocs per enfilar: cordar sabates, anelles, carrets, per cosir, boles de plàstic i fusta,...
 Puzzles per totes les edats (de 3 a 18 anys) i de diferents formats.
 Mosaics.
 Legos.
 Construccions de fusta i plàstic.
Joc simbòlic
 Nines i complements de nines: cotxets, bressols, roba de nina,...
 Complements per a la caseta: plats, coberts, gots, planxa...
 Complements per a la botiga: caixa enregistradora, menjar de plàstic (fruita, peix,
carn...), carro de la compra,...
 Cotxes i altres mitjans de transport de diferents mides i materials (trens, avions,
ambulàncies,...)
 Animals de plàstic.
 Material per a jugar a la sorra.
 Jocs de rol.
 Teatre per titelles i titelles

Jocs didàctics per a adolescents i joves
 Jocs didàctics (Intelect, rummie, UNO, mastermind, jocs de lògica…)
 Jocs de taula d’adolescents i adults: parxís, escacs, dames, monopoly, 3 en ratlla…
 Jocs de play station: singstar, futbol FIFA, BUZZ, trivial, jocs mentals o similar.
 Jocs de boles de billar i altres materials de billar
 Una diana de dards
 Jocs de Memòria (“memory”)
 Jocs de Mímica
 Jocs de Màgia

MATERIAL REFORÇ ESCOLAR










Ciències
Dòminos per totes les edats (3 a 16 anys).
Jocs d’estratègia: conecta 4, tangrams, escacs, parxís, mastermind, cartes,...
Atles actualitzats.
Material visual: mapes, boles del món, làmines didàctiques...
Diccionaris: de llengua catalana, de llengua castellana, angles, i bilingües.
Llibretes grans
CD i DVD per gravar i/o regravar
Calculadores científiques

Expressió plàstica i manualitats


Ceres.












Gomes i maquinetes.
Llapis de colors fusta (diferents mides).
Retoladors (permanents, diferents mides, diferents colors).
Jocs de retoladors (“rotings”)
Gomets.
Tisores.
Pintures i accessoris.
Cartolines i papers per manualitats.
Plastilina i accessoris.
Boletes i elements per fer collarets, braçalets i altres elements decoratius.

ESPORT












Pilotes: futbol, bàsquet, beisbol, plàstic,...
Compressor per inflar pilotes.
Bat de beisbol.
Stick d’hoquei.
Raquetes de plàstic i ping-pong.
Jocs malabars.
Jocs d’aigua.
Materials motrius: rodes
Pilotes (futbol, bàsquet, voleibol, ..)
Bosses d’esport i motxilles
Materials de psicomotricitat.

VIDEOS I MÚSICA





Instruments de música: triangles, caixes xineses , tambors, pals, panderetes...
CD de contes infantils
CD de contes infantils
CD de música infantils, relaxació, audicions,...

