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¿Què és VEX?
VEX Robotics Inc. és una marca reconeguda de productes de robòtica
educativa molt competitiva punt per a escoles, universitats i grups
de robòtica de tot el món. A través de VEX aprofundirem en el conegut
terme STEM (Sciencie,Technology,Engineering and Mathematics) per
a assentar aquestes bases de l'ensenyament a l'escola o qualsevol
altre centre educatiu.

VEX Robotics és robòtica educativa per a tots. Les solucions VEX
abasten tots els nivells d'educació formal i informal amb solucions
accessibles, escalables i assequibles. Més enllà dels principis de la
ciència i l'enginyeria,VEX fomenta la creativitat,el treball en equip,
el lideratge i la resolució de problemes entre grups.

La solució STEM per a la teva aula
La robòtica no és només el futur, també és el present. En familiaritzar
als estudiants amb la programació, els sensors i l'automatització,
perfeccionen les habilitats crítiques de pensament computacional
necessàries per a tenir èxit tant en l'àmbit laboral del segle XXI com
en la vida quotidiana.

Més enllà dels principis de ciència i enginyeria, les solucions de VEX
Robotics fomenten la creativitat, el treball en equip,el lideratge,la
passió i la resolució de problemes entre grups. És per això que VEX
està compromès amb l'avanç de l'educació robòtica com a líders
en STEM, facilitant la implementació i sent el seu soci en el camí.

La robòtica educativa obre ments
En VEX, visualitzem un món on cada estudiant té l'oportunitat de ser inspirat per l'emoció de l'aprenentatge STEM pràctic i mental i la
sensació de crear alguna cosa a través de la tecnologia. A continuació, vam mostrar altres efectes sorprenents de l'ensenyament i l'apre-
nentatge amb robòtica educativa:

Comprèn el nostre món
de manera més completa

Introduint l'educació
STEM de manera nova

Desenvolupant el
pensament computacional

Sentir-te còmode amb
la interacció

Aprendre de la fallada
i tornar a intentar-lo

Aprenent sobre
treballs del futur

Competicions
Les competicions són l'eina perfecta per a incentivar a l'alumnat. Per a això, VEX
organitza competicions anuals. Qualsevol centre educatiu pot participar amb els
recursos VEX que es demanin. La participació mitjançant equips d'estudiants durà a
terme el disseny i la construcció d'un robot per a jugar contra altres equips en un
desafiament d'enginyeria basat en jocs. Els conceptes STEM adquirits a l'aula es
posen a prova a mesura que els estudiants aprenen habilitats per a tota la vida en
treball d'equip, lideratge, comunicacions i molt més.

IQ Challenge
Forma un equip i inscriu-
te en la competició.
Descobreix els requisits
per a participar.

V5 Challenge
Forma un equip i inscriu-
te en la competició.
Descobreix els requisits
per a participar.

Edad 4-7 Edad 7-11 Edad 10-14 Edad 13-18
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Code & Go® Robot Mouse Activity Set
Construeix el teu laberint i fes servir les targetes d'instruccions per crear una ruta pas
a pas per a Colby, el Ratolí Robot programable. Inclou 30 targetes d'activitats de doble
cara, tros de formatge i guia d'activitats. 16 quadrícules de laberint per crear una taula
de 50 cm x 50 cm, 22 parets de laberint i tres túnels amb infinites possibilitats. Colby
s'il·lumina, emet sons i presenta dues velocitats, juntament amb botons de colors per
unir les targetes de codificació i una programació i seqüenciació fàcil. Multijugador
amb ratolí robot programable (NTLER2841, venda separada). Mida: 10cm. Requereix 3
piles AAA. Joc de 83 peces.

Code & Go® Robot Mouse Activity Set 59,94 € NTLER2831

Code & Go® Individual Robot Mouse
Completament programable. 30 targetes de codificació de
doble cara per programar rutes. S'il·lumina, emet sons i
presenta dues velocitats i botons de colors per unir les targe-
tes de codificació, així com facilitar-ne la programació i la
seqüenciació. Inclou una guia d'activitats. Combinable amb
Code & Go® Robot Mouse Activity Set (NTLER2831) per
expandir el joc. Mida: 10 cm. Requereix 3 piles AAA. Joc de
31 peces.

Code & Go Mouse Mania
Joc de taula. Els
jugadors tiren els daus

i fan córrer els ratolins sobre el
tauler, seleccionant cartes, plani-
ficant estratègies i recollint la
major quantitat de trossos de
formatge per guanyar. Múltiples
nivells de joc. Fins a 4 jugadors.

+5
anys

Robòtica i STEM

Code & Go® Individual Robot Mouse 27,90 € NTLER2841 Code & Go Mouse Mania 21,70 € NTLER2863
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Code & Go® Robot Mouse Math Pack
Impulsa l'aprenentatge amb un enfocament
interactiu a les sumes, restes i seqüències de

números mitjançant la integració de conceptes de codificació
a les lliçons de matemàtiques. El joc inclou targetes de
números i de codificació, estoretes, daus i guia del professor
amb activitats per nivells. Colby el ratolí no inclòs.

+5
anys

Code & Go® Robot Mouse Math Pack NTLER2861
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Code & Go® Robot Mouse Classroom Set
Afegeix més desafiaments de codificació a les lliçons
amb aquest conjunt de robots! Inclou Code & Go:

Mouse Math, Joc de taula, dos jocs complets de Robot Mouse,
dos ratolins individuals (quatre robots en total).

+5
anys

Let’s Go Code! ™Activity Set
Activitat de codificació no digital mitjançant l'aprenentatge
cooperatiu a través del joc. Saltar, fer passos i girar estimulen
les habilitats motrius bàsiques i el sentit de l'orientació
mentre s'aprèn seqüenciació per iniciar-se a la programació.
Guia amb revisió de codificació i laberints de mostra. Mides:
23 x 23 cm.

Code & Go® Robot Mouse Classroom Set 210,83 € NTLER2862 Let’s Go Code! ™Activity Set 32,43 € NTLER2835

Botley™ the Robot Coding Activity Set
Robot programable amb estoretes, obstacles interac-
tius i blocs. Se centra en la codificació pas a pas, la

programació i el pensament crític. Incorpora detecció d'objec-
tes i bucles en reptes de codificació. No requereix pantalla
i és ideal per a principiants i programadors més avançats.

+5
anys

Botley™ the Robot Coding Activity Set 74,13 € NTLER2935

Botley™ the Robot Coding Robot
Robot de nova generació que presenta els principis
bàsics de codificació sense necessitat d'una pantalla.

Inclou la detecció d'objectes i seguiment de línies negres
perquè sigui més fàcil a l'hora de començar, però, alhora,
repte suficient per progressar amb la codificació.

+5
anys

Botley™ the Robot Coding Robot 55,59 € NTLER2936



Botley® The Coding Robot Accessory Set
Set de 38 peces que conté tot allò que es necessita
per configurar diferents desafiaments. Un cop pre-

parats, només queda codificar i transmetre les instruccions
des del programador remot. Inclou: fitxes amb 9 reptes,
martells oscil·lants, boles i diversos accessoris inspirats en
la física.

5+
anys

Botley® The Coding Robot Accesory set 18,18 € MDLER2937

Botley® 2.0 Activity Set 91,94 € MDLER2938
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Botley® 2.0 Activity Set
Aprèn els conceptes bàsics de la codificació sense
fer servir cap dispositiu. Hi ha diverses maneres de

codificar que permeten que es mogui en sis direccions, que
reprodueixi música i, fins i tot, que faci un espectacle de
llums. Es pot caracteritzar de 16 formes diferents: un tren,
un cotxe de policia, un fantasma... Posa a prova la teva
memòria amb els llums i els sons. Es poden crear seqüències
de fins a 150 passos diferents. Incorpora un sensor que
il·lumina Botley® en la foscor. Inclou un manual d'activitats.
Consta de 78 peces. Requereix 5 piles AAA (no incloses).

5+
anys
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Bee-bot
Nou i millorat Bee-Bot®, perfecte per ensenyar control,
llenguatge direccional i programació. Memòria de

200 passos, detecta un altre Bee-Bot® o Blue-Bot®. Repro-
duirà un so predeterminat o personalitzat. Es pot gravar
àudio per quan es pressiona cada botó, cosa que el fa més
accessible per a persones amb necessitats de processament
auditiu o visual. Àmplia gamma d'activitats per programar i
accessoris divertits per personalitzar. Imprescindible per a
qualsevol classe de primària. Bee-Bot® es mou en passos
de 15 cm i gira a 90°. Subministrat amb un cable USB, Bee-
Bot® es recarrega amb l'ordinador o amb adaptador (no
inclòs). L'aplicació Bee-Bot® ja està disponible.

5+
anys

Bee-bot 81,27 € NT10BEE100

6 unitats de Bee-bot amb base de càrrega
gratuïta
PLot de 6 unitats de Bee-bot amb base de càrrega gratuïta.

6 unitats de Bee-bot
amb base de càrrega gratuïta 472,37 € NT10BEE150

Bee-bot i Blue-bot estació de càrrega per a 6
unitats
Estació de càrrega recarregable per corrent per a 6 Bee-bots
o Blue-bots recarregables, a part de servir com a emmagat-
zematge. 4 hores d'ús carregant durant mig dia. Es pot
muntar a la paret.

Bee-bot i Blue-bot estació de càrrega
6 unitats 53,44 € NT10BEE200

Bee-bot starter set
Tot el que necessites per treure el màxim profit al
teu Bee-bot des del principi. Aquest lot conté: 1

catifeta L'Illa del tresor, 1 catifeta Carrer comercial, 2 catifetes
quadrícula transparent, 49 cartes de seqüència, 10 carcasses
blanques amb clip. 1 any de garantia.

5+
anys

Bee-bot starter set 199,24 € NT10BEE250

Bee-Bot Obstacle Course
Desafia als estudiants a programar Bee-Bot® a través
de la carrera d'obstacles. Inclou 10 murs, 6 entrades

i 2 arcs per permetre la progressió.

5+
anys

Bee-Bot Obstacle Course 117,86 € NT10BEE275
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Lot 6 Blue-bot + estació de càrrega 676,72 € NT10BLB200

Blue-bot 106,70 € NT10BLB100

Pack Blue-bot complet 733,55 € NT10BLB300

Lot 6 Blue-bot + estació de càrrega
Amb el paquet per a l'aula, tota la classe podrà gaudir de la
programació. Conté 6 Blue-bot més una estació de càrrega.

Blue-bot
Perfecte per ensenyar control, llenguatge direccional
i programació. Memòria de 200 passos, detecta un

altre Blue-Bot® o Bee-Bot®. Reproduirà un so predeterminat
o personalitzat. Es pot gravar àudio per quan es pressiona
cada botó per fer-lo més accessible per les persones amb
necessitats de processament auditiu o visual. Carcassa
transparent. Recarregable. Es pot utilitzar Blue-Bot com un
Bee-Bot normal i programar-ho fent servir els botons del
robot. Descarrega l'aplicació gratuïta de iOS / Android per
connectar-se a tauletes o el programari de Windows i Mac
per connectar-se a l'ordinador. Per una altra forma divertida
de programar Blue-Bot, consulta el nostre lector tàctil Blue-
Bot.

5+
anys

Pack Blue-bot complet
Conté: 1 estació de càrrega, 6 Blue-bots i catifes de
La Granja, L'Illa del Tresor i Conte de Fades.

5+
anys

Robot Sensor
Afegeix interactivitat i compromís als teus
desafiaments de programació. Afegeix dimensió 3D

a les teves activitats de programació. Enregistra el teu propi
missatge per reproduir-lo quan s'activi el sensor. La zona
frontal és magnètica i permet incorporar temes, només
necessitaràs un imant. Per Bee-bot i Blue-bot.

5+
anys

Robot Sensor 22,81 € NT10BLB320

Sensor Fronts
10 fronts de sensor. Dissenyats per fer que els
desafiaments de programació siguin més interactius.

Són ideals per ser utilitzats juntament amb la gamma de
catifetes Bee-Bot / Blue-Bot. Sensor de robot no inclòs.

5+
anys

Sensor Fronts 14,72 € NT10BLB340



Programador per fitxes TacTile per a Blue-bot
Programa el Blue-bot de forma fàcil i divertida. Col·loca les
instruccions al lector de fitxes, prem “go” i veuràs com el
Blue-bot es posa en funcionament. Les fitxes es poden col·-
locar en horitzontal o vertical. En cas de voler depurar el
programa, només hauràs d'intercanviar les fitxes i prémer
“go” per tornar-ho a posar a prova. Inclou 1 lector, 25 fitxes
i 1 cable de càrrega.

Lot estàndard de fitxes per a lector tàctil
Aquest paquet és perfecte tant si vols reemplaçar algunes
fitxes com si vols tenir una selecció més gran. Contingut: 8
fitxes marxa endavant, 8 fitxes marxa enrere, 4 esquerra
(90º), 4 dreta (90º). Pausa 1. Joc de 25 unitats.

Robòtica educativa
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Bee-Bot Pusher
Empeny els objectes d'un destí a un altre amb aquest
conjunt de polsadors Bee-Bot® / Blue-Bot® amb clip.

Un conjunt de 6 carcasses de colors de l'arc de Sant Martí
per ampliar l'ús de Bee-Bot® i Blue-Bot®.

5+
anys

Bee-Bot Holder
Ara Bee-Bot® pot dibuixar! Fes clic a la coberta, posa
un bolígraf al suport i llest. Aquest conjunt de 6

cobertes de colors de l'arc de Sant Martí està fabricat amb
un plàstic d'alta qualitat dissenyat per suportar la vida escolar
quotidiana.

5+
anys

Bee-Bot Pusher 20,27 € NT10BLB360 Bee-Bot Holder 22,09 € NT10BLB380

Bossa Hive per Bee-Boot i Blue-Boot
Bossa especialment dissenyada per guardar els Bee-Bots i
Blue-Bots de forma compacta i segura. Fabricada amb teixits
duradors i amb una cremallera extra resistent. La bossa
Hive consta d'emmagatzematge per a 8 unitats, una estació
d'acoblament, un lector tàctil i qualsevol perifèric addicional
que pugui necessitar per als recursos i la carpeta d'en-
senyament. Disposa d'una bandolera desmuntable i una
butxaca exterior transparent a la part davantera que permet
identificar a qui correspon.

Bossa Hive 40,60 € NT10BLB250

Programador per fitxes TacTile
per a Blue-bot 135,55 € NT10BLB400

Lot estàndard de fitxes per a lector tàctil 54,51 € NT10BLB500
Lot extensió de fitxes per a lector tàctil 54,51 € NT10BLB700



Estora alfabet per a Bee-bot i Blue-bot
Aquesta estora és una forma estupenda d'aprendre
a llegir i escriure i adquirir competències en TIC

mitjançant el joc. Conté lletres majúscules i minúscules. 1
any de garantia.

5+
anys

Estora formes, colors i mides
Un article fantàstic per combinar les matemàtiques
amb les TIC fent servir Bee-bot. Utilitza aquesta estora

per començar a conèixer formes, colors i mides.

5+
anys
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Estora formes 3d
Aquest apassionant article es pot fer servir amb Bee-
bot i Blue-bot per ajudar que els nens es familiaritzin

amb les formes 3D. Mides: 75 cm x 75 cm.

5+
anys

Estora formes 3d 38,45 € NT10BEE325 Estora formes, colors i mides 33,48 € NT10BEE350

Estora alfabet per a Bee-bot i Blue-bot 29,92 € NT10BEE375

Estora quadrícula transparent per a Bee-bot
Aquesta estora transparent 4x4 es pot utilitzar com
a ajuda per a la programació de les rutes per a Bee-

bot. Col·loca-la sobre una de les teves catifes o mapes, o
simplement demana als alumnes que facin els seus propis
dissenys.

5+
anys

Estora quadrícula transparent per a Bee-bot 24,33 € NT10BEE400

Estora línia de números
Aquesta resistent estora de línia de números feta de
vinil sobre la qual es pot caminar inclou els números

de l'1-10 i il·lustracions divertides que representen les
quantitats.

5+
anys

Estora línia de números 38,45 € NT10BEE425

Estora carrer comercial per a Bee-bot
Amb aquesta estora es poden realitzar nombroses activitats
adaptades a tota una varietat d'objectius d'aprenentatge:
números parells i senars, preposicions, activitats per aprendre
a comptar, geografia. 1 any de garantia.

Estora carrer comercial per a Bee-bot 33,48 € NT10BEE450



Estora illa del tresor per a Bee-bot
Explora l'Illa i cerca un tresor. Aquesta estora
despertarà la imaginació dels nens. És un article fantàs-

tic per a l'ensenyament dels comandos. Conté unes notes
d'ajuda exhaustives. 1 any de garantia.

5+
anys

Estora la granja per a Bee-bot
Aquesta estora presenta als nens diferents animals i
aliments, com es cultiven, etc. Connecta de manera

útil la ciència, l'alfabetització i les TIC. 1 any de garantia.

5+
anys
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Estora illa del tresor per a Bee-bot NT10BEE475 Estora la granja per a Bee-bot NT10BEE500

Estora poble costaner per a Bee-bot
Condueix el Bee-bot per aquest poble costaner. Visita
el centre de salvament marítim i el moll o fes una

paradeta a la botiga per comprar alguns regals. Connecta
les unitats de TIC sobre ordres de geografia, reforçant així
el vocabulari direccional.

5+
anys

Estora poble costaner per a Bee-bot 50,20 € NT10BEE525

Estora conta contes per a Bee-bot
Una manera fascinant de començar a ensenyar
ordres. Els nens gaudiran programant els Bee-bot i

Blue-bot perquè visitin els personatges i escenaris de
contes famosos. 1 any de garantia.

5+
anys

Estora moneda euro
Condueix el Bee-bot i Blue-bot per aquesta estora
de gran adaptabilitat.

5+
anys

Estora conta contes per a Bee-bot 29,92 € NT10BEE550 Estora moneda euro 38,45 € NT10BEE575



Estoreta fruites Bee-Bot i Blue-Boot
Estoreta fruites 60 x 60 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.5+

anys

Estoreta Illa del tresor Bee-Bot i Blue-Boot
Estoreta Illa del tresor 60 x 60 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.5+

anys

Estoreta recta numèrica Bee-
Bot i Blue-Boot

Estoreta recta numèrica 165 x
30 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.

5+
anys

Estoreta abecedari català
Bee-Bot i Blue-Boot

Estoreta abecedari català 60 x
105 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.

5+
anys

Estoreta abecedari castellà
Bee-Bot i Blue-Boot

Estoreta abecedari castellà 60
x 105 cm per a Bee-Bot i Blue-

Boot.

5+
anys

Joc d'estores per a Bee-bot
Gaudeix d'un preu molt reduït comprant aquestes estores
per a Bee-bot. Contingut del producte: 1 estora de carrer
molt transitat, 1 estora de formes, color i mida, 1 Estoreta, 1
estora de l'alfabet, 1 estora del Regne Unit, 1 estora del món.
El contingut pot variar.

Bee-bot lesson activities
Un paquet de programari divertit per a nens de 5 a
7 anys. Inclou 8 estoretes, la possibilitat de crear

estoretes en pantalla, una unitat de disseny de carcasses,
una impressora d'etiquetes per a Bee-bot i una gravació
amb instruccions per a les activitats.

5+
anys

Joc d'estores per a Bee-bot 292,78 € NT10BEE600 Bee-bot lesson activities 22,10 € NT10BEE650
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Estoreta Illa del tresor Bee-Bot i Blue-Boot 39,95 € NT10BET250

Recta numèrica 34,95 € NT10BET100 Abecedari català 34,95 € NT10BET200Abecedari castellà 34,95 €NT10BET150

Estoreta fruites Bee-Bot i Blue-Boot 29,95 € NT10BET300



Estoreta roba Bee-Bot y Blue-Boot
Estoreta roba 75 x 75 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.5+

anys

Estoreta emocions Bee-Bot y Blue-Boot
Estoreta emocions 60 x 60 cm para Bee-Bot i Blue-
Boot.

5+
anys

Estoreta transports Bee-Bot i Blue-Boot
Estoreta transports 75 x 60 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.

Estoreta estacions Bee-Bot i Blue-Boot
Estoreta estacions 75 x 60 cm per a Bee-Bot i Blue-Boot.

Robòtica educativa

Didàctic 2022-2023 15A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Estoreta transports Bee-Bot i Blue-Boot 34,95 € NT10BET400Estoreta estacions Bee-Bot i Blue-Boot 34,95 € NT10BET350

Estoreta roba Bee-Bot y Blue-Boot 34,95 € NT10BET450 Estoreta emocions Bee-Bot i Blue-Boot 29,95 € NT10BET500

Estoreta ciutat botigues Bee-Bot i Blue-Boot
Estoreta ciutat (botigues) 90 x 90 cm per a Bee-Bot
i Blue-Boot.

5+
anys

Estoreta planetes Bee-Bot i Blue-Boot
Estoreta planetes 60 x 60 cm per a Bee-Bot i Blue-
Boot.

5+
anys

Estoreta ciutat botigues Bee-Bot i Blue-Boot 34,95 € NT10BET600Tapet planetes Bee-Bot i Blue-Boot 29,95 € NT10BET550



Lot desafiament matemàtic Bee-Bot i Blue-Boot
Inclou un estoreta de 120 x 75 cm + fullet manual +
full d'estratègia.

5+
anys
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Lot Bee Full Bee-Bot i Blue-Boot
Inclou 9 estoretes (recta numèrica, abecedari, illa del
tresor, fruites, estacions, transports, roba, emoticones

i planetes) + 1 estoretes de regal (circ romà) + 1 llibre pla
docent Bee-bot. Disponible en castellà i en català.

5+
anys

Pack Bee Full castellà 228,30 € NT10BEP100
Pack Bee Full català 228,30 € NT10BEP200

Lot iniciació Bee-Bot i Blue-Boot
Inclou 3 estoretes (recta numèrica, abecedari caste-
llà i illa del tresor) + 1 llibre pla docent Beebot en

castellà.

5+
anys

Lot avançat Bee-Bot i Blue-Boot
Inclou 6 estoretes (fruites, estacions, transports,
roba, emoticones i planetes) + 1 llibre pla docent

Beebot en castellà.

5+
anys

Lot iniciació 110,62 € NT10BEP300

Lot desafiament matemàtic 71,62 € NT10BEP500

Lot avançat 145,91 € NT10BEP400
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Gran 117,23 € NT10BEE750
Mitjà 81,27 € NT10BEE800
Estoreta de taula 47,51 € NT10BLB600

Mapa del món per a interior Bee-Bot i Blue-
Boot

Conté informació sobre el món, incloent-hi els oceans,
països i capitals. Bee-bot no inclòs.

5+
anys

Rugged Robot Coral Reef Mat
Estoreta d'un escull coral·lí per al Rugged Robot. Mides:
120 x 120 cm. Apte per a més de 1 robot.

3+
anys

Rugged Robot Coral Reef Mat 46,07 € NT10INB080

Rugged Robot
Robot programable dissenyat per a fer servir a l'ex-
terior. Es pot controlar mitjançant una tauleta o el

TTS TacTile Reader. Memòria de fins a 256 passos. 3 veloci-
tats. Sensor d'obstacles que gira el robot 45 graus abans
de continuar el programa.

3+
anys

Rugged Robot 169,62 € NT10INB050

Rugged Robot Treasure Island Mat
Estoreta de la illa del tresor per al Rugged Robot.
Mides: 120 x 120 cm. Apte per a més de 1 robot.

3+
anys

Rugged Robot Treasure Island Mat 46,07 € NT10INB060
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Ino-bot
Programa i controla el nostre robot més avançat
mitjançant el llenguatge de programació Scratch o

una aplicació IOS. Ino-bot s'ha dissenyat especialment perquè
treguis el màxim partit a les teves classes de programació.

5+
anys

Ino-bot 168,04 € NT10INB100
Estació de carga Ino-bot 65,79 € NT10INB300

Pro-Bot© Rechargeable Floor Robot 137,20 € NT10PRO100

Pro-Bot© Rechargeable
Floor Robot

Fent servir la pantalla i els botons integrats,
programa Pro-Bot de forma avançada per

incloure diverses entrades com a activadors, com el
sensor de so i llum. Ideal per a la programació KS2.
Programable independentment o des del nostre
programari (Windows 7 i superior). Funciona programant
les fletxes i accepta ordres més complexes. Les rutes es
poden traçar usant el nostre mecanisme de llapis simple o un
retolador de punta de feltre. Fars funcionals que utilitzen sensors
de llum. Funcions per veu, sensors de para-xocs i 4 punts de locali-
tzació al cos permeten l'ús de K'Nex.

3+
anys
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Pro-Bot© Floor Robot Starter Pack 243,97 € NT10PRO200

Transparent Grid Mat Pro-Bot 60,90 € NT10PRO500

Pro-Bot© Floor Robot kit escolar 1039,54 € NT10PRO300

Pro-Bot© Floor Robot Starter Pack
Lot d'iniciació Pro-Bot amb tot el que necessites per
programar. Disposes de 1 Pro-Bot recarregable, llicència

de programari probotix individual, cable USB i un Rally track
Mat.

Pro-Bot© Floor Robot kit escolar
Pro-Bot® amb tota la classe. Disposa de 6 Pro-Bot,
6 cables USB, 3 Activity Mats (Rally, Amu-sement Park

i UK Map), una taula transparent quadriculada i una llicència
USB charge Strip probotix.

Transparent Grid Mat Pro-Bot
Infinites activitats de Pro-Bot amb aquesta estoreta
transparent amb una superposició de quadrícula

bàsica. Ideal per utilitzar sobre mapes a gran escala i dissenys
de mapes propis.

3+
anys

3+
anys

3+
anys
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El robot programable i interactiu que
porta la informàtica i el pensament
computacional de la pantalla i els porta a
les mans dels estudiants.

Per aquells que acaben de començar a l'escola,
aquestes habilitats de pensament brinden una forma

nova i emocionant d'aprendre matemàtiques, expressar
idees i comunicar-se amb els amics. Comencen a convertir-
se en creadors, en comptes de simplement consumidors,
de tecnologia.

No hi ha dispositius? No hi ha
problema! El robot 123 es pot
programar de 3 maneres:

El robot 123 pot aprendre
seqüències amb un simple
toc. Controla moviments i sons
per a aprendre lògica bàsica i
resolució de problemes.

Usant el codificador VEX i les
targetes, es pot aprendre
programació lluny de les
pantalles.

Desenvolupat per Escratx
Blocks.ElsblocsVEXcode(inter-
fície basada de VEX, que és la
plataforma perfecta per a
aquells que són nous en la
codificació) estan disponibles
per a tauletes, Chromebooks,
dispositius Mac i Windows, li
permeten desbloquejar tota la
potència i les capacitats del seu
robot 123.

Adaptat a la teva aula. Els camps
VEX 123 permeten una fàcil
implementació. Des del sòl fins

a la taula, configura el camp 123
en qualsevol àrea per a una
participació màxima i espais de
joc controlats.

Vex posa a la teva disposició els
laboratoris STEM VEX 123, que és un
portal per al professorat que posa a
la teva disposició recursos, activitats i
una guia d'estimulació dissenyada i
adaptada per a provocar el pensament
STEM i generar idees creatives per
a la resolució de problemes.

4-8
anys
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123 Robot i codificador Vermell 151,23 € 248-7613
123 Robot i codificador Verd 151,23 € 248-7623
124 Robot i codificador Azul 151,23 € 248-7633
Camp de joc 30,23 € 248-7350
Lot 50 targetes programació (English) 18,13 € 248-7353

Vex 123 lot escolar
Disposa de: 6 unit. 123 Robots (2 vermells, 2 verds i 2 blaus), 6 unit. 123 Codificadors, 7 unit.
123 Targetes codificadores (paq. de 50), 3 unit. 123 Camps (12 fitxes de camp i 24 parets de
camp), 1 unit. 123 Caixa de càrrega USB de 6 ports per a robots, 1 unit. 123 Caixa d'emmagat-
zematge del codificador, 1 unit. 123 Bossa de mà, 1 unit. 123 Caixa d'emmagatzematge de targetes
del codificador, 6 unit. 123 Accessoris per a arts i manualitats del robot, 12 unit. bateries AAA
per a 123 codificadors, 1 unit. tornavís, 1 unit. pòster i 1 unit. carregador USB de 1 port (3A).

Vex 123 robot

123 lot escolar 1 088,98 € 248-7663
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Batería

Interruptor

Motor

Batería

Cerebro

Sensor óptico

Electroimán

Motor

Parachoques

LED

VEX GO utilitza el
sistema de construcció

de plàstic VEX adaptat a
estudiants de primària.
L'accessibilitat de VEX GO
permet als joves estudiants
investigar, retocar, explorar,
cometre errors i tornar-ho a
intentar. VEX GO fomenta
l'aprenentatge crític en una
edat on les ments joves encara
estan obertes al seu màxim
potencial.

Inspirador: VEX GO inclou activitats divertides, col·laboratives,
pràctiques i mentals que animen a tots els estudiants a
participar-hi.

Creatiu: Amb VEX GO imaginaran noves maneres de crear
mentre identifiquen patrons i relacions únics.

Accessible: Es necessiten instruccions mínimes abans que
els estudiants puguin obrir VEX GO i començar.

Organitzar-se és molt fàcil: Els contenidors VEX GO
codificats per colors ajuden els mestres a mantenir-se
organitzats mentre els estudiants aprenen sobre la marxa.

Laboratoris STEM: Els laboratoris VEX GO STEM estan
dissenyats per provocar el pensament STEM i generar idees
creatives per a la resolució de problemes en tan sols 40
minuts.

7-11
anys

El sistema de construcció
STEM assequible que aprofita
la curiositat natural dels nens
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VEX GO Kit amb caixa d'emmagatzematge
Disposa de: cervell, bateria, interruptor, tres motors, sensor
ocular, para-xocs LED i caixa emmagatzematge.

VEX GO Kit
amb caixa d'emmagatzematge 241,98 € 269-6705

VEX GO Kit escolar 5 robots
Perfecte perquè els alumnes duguin a terme activitats de
muntatge de robòtica i programació i aprenguin i desenvolupin
les seves habilitats STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics). Aquest kit per a 10 alumnes.
1.MUNTATGE: Construeix el teu robot, vehicle o altres
elements realitzant un muntatge de peces.
2.PROGRAMACIÓ: Codificació en blocs a través del programari
VEXcode, vàlid per a iPads, tauletes Android i Chromebook.

VEX GO Lot camp de competició
Quatre competicions en un lot: exploració de ciències oceà-
niques, reconstrucció tecnològica de la ciutat, enginyeria de
pobles i expedició matemàtica a Mart. Cada lot conté un
camp de mosaics i parets fàcilment configurables. Els objec-
tes del joc es construeixen a partir del sistema de disseny
de plàstic Vex. Cada lot inclou dos estoigs de transport perquè
els camps de joc siguin fàcils de transportar, fins i tot quan
estan parcialment ajuntats.

VEX GO Lot camp de competició 375,08 € 269-8115

VEX GO Kit escolar 5 robots 1 451,98 € 269-7781
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VEX IQ és una revolució a l'educació STEM
per als estudiants deprimària i secundària.

VEX IQ és un sistema de muntatge basat en peces
de plàstic que no necessiten eines. Podràs programar

els teus muntatges amb MODKIT, una eina molt semblant
al SCRATCH.

L'escola primària i secundària és l'etapa més formativa a la
vida d'un jove estudiant. La millor manera d'inculcar un
interès permanent a les àrees de Ciència, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques (STEM) és proporcionar una
oportunitat divertida, atractiva i pràctica per explorar i
experimentar per ells mateixos.

Per la seva naturalesa, l'estudi de la robòtica incorpora els
quatre pilars de STEM. VEX IQ és una revolució a l'educació
STEM. És un sistema de robòtica dissenyat des de zero per
brindar aquesta oportunitat a futurs enginyers de tots els
nivells. En incloure conceptes avançats en un paquet
accessible, el sistema també fomenta naturalment el treball
en equip, la resolució de problemes i el lideratge a estudiants
de primària i el primer cicle d'ESO.

El sistema de muntatge de VEX IQ està basat en peces de
plàstic que no necessiten eines. Podràs programar els teus
muntatges amb MODKIT, una eina molt semblant al SCRATCH.

10-14
anys
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VEX IQ Lot de Competició 2a generació
El lot de competició IQ conté totes les peces del pack educatiu
VEX IQ , afegint dos altres contenidors de peces i motors
addicionals per permetre que els equips construeixin un
robot competitiu.
Inclou 4 contenidors d’emmagatzematge. Cada element té
el seu propi lloc marcat amb etiquetes per a una bona orga-
nització i una ubicació fàcil.
Té tot el necessari per alimentar, operar de forma remota
i codificar el robot. Inclou una pantalla de colors, millores
de la bateria per proporcionar un ús adequat en el temps
i inclou un controlador sense fils que permet el funcio-
nament i la prova de les construccions de robots, juntament
amb els sensors òptics i de distància que milloren les capaci-
tats de detecció. Tot i la millora, és compatible amb el primer
lot de primera generació.
Basat en peces de plàstic encaixables específicament
dissenyades per construir robots. No requereix cap
coneixement previ en robòtica. Es pot construir fàcilment,
i gràcies a la gran varietat de peces addicionals, permet
construir dissenys més complexos. Cada lot inclou una eina
per facilitar el muntatge i el desmuntatge per mans petites.
Codifiqueu el vostre robot amb blocs IQ VexCode, Python i
C ++. Disponible per a Chromebooks, tauletes, PC amb
Windows i Mac.

VEX IQ Lot Educatiu 2a generació
El IQ Education Kit fa que ensenyar STEM sigui pràctic pels
professors i divertit pels estudiants. Aquest lot està dissenyat
per construir un únic robot.
Inclou dos contenidors d'emmagatzematge. Cada element
té el seu propi lloc marcat amb etiquetes per a una bona
organització i una ubicació fàcil.
Té tot el necessari per alimentar, operar de forma remota
i codificar el robot. Inclou una pantalla de colors, millores
de la bateria per proporcionar un ús adequat en el temps
i un controlador sense fils que permet el funcionament i la
prova de les construccions de robots, juntament amb els
sensors òptics i de distància que milloren les capacitats de
detecció. Tot i que està millorat, és compatible amb el primer
lot de primera generació.
Basat en peces de plàstic encaixables específicament
dissenyades per construir robots. No requereix cap
coneixement previ en robòtica. Es pot construir fàcilment i
la gran varietat de peces addicionals permet construir
dissenys més complexos. Cada lot inclou una eina per facilitar
el muntatge i el desmuntatge per mans petites.
Codifiqueu el vostre robot amb blocs IQ VexCode, Python i
C ++. Disponible per a Chromebooks, tauletes, PC amb
Windows i Mac.

VEX IQ Lot de Competició 2a generació 756,23 € 228-7980

VEX IQ Lot Educatiu 2a generació 514,23 € 228-8899
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El sistema VEX EDR V5 aprofita l'emoció de construir
robots per submergir els estudiants en els conceptes

de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM).
Els educadors poden portar VEX EDR V5 a l'aula amb el
nostre pla d'estudis personalitzat o utilitzar-lo com a eina
d'ensenyament independent als clubs de robòtica extraescolar.

● Els elements de construcció versàtils permeten
solucionar els problemes d'enginyeria.

● La diversa línia de productes garanteix àmplies
oportunitats de creixement i possibilitats de disseny
infinites.

● El sistema fàcil de fer servir permet l'aprenentatge
efectiu tant per a principiants com per a experts (des
de l'escola secundària fins a la universitat).

VEX V5 és una plataforma robòtica de metall amb peces
cargolades que es poden mecanitzar per crear qualsevol
mecanisme. Els estudiants poden començar a qualsevol
nivell i passar a conceptes d'enginyeria més avançats a
mesura que exploren i desafien els seus dissenys i programes
robòtics.

El VEX V5 Brain permet la conducció sense fil i la programació
sense fil, mentre que el controlador V5 proporciona als
usuaris informació instantània del Robot Brain.

VEX V5 es pot codificar utilitzant VEXcode, un entorn de
codificació que proporciona als estudiants una experiència
de programació autèntica i permet que els robots VEX es
converteixin en un motor d'invenció. Els estudiants fan servir
les mateixes eines i llenguatges de programació que els
professionals. Amb VEXcode, els estudiants adquireixen
preparació per a la força laboral i desenvolupen la seva
identitat com a programadors.

Els lots VEX inspiren els estudiants a
convertir-se en els herois que resoldran
problemes del demà.

13-18
anys
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VEX EDR V5 Super lot competició
El lot tot en un perfecte per a qualsevol equip nou de Compe-
tició VEX Robòtics o un equip existent que busqui millorar
el robot. Conté més de 1.500 components, inclòs un sistema
de control V5, 6 motors intel·ligents V5, 8 sensors, 45 peces
d'estructura d'acer, 610 peces de moviment, a més de tot
el maquinari, eines i accessoris necessaris.

Competeix amb més de 11.000 equips de Competició VEX
Robòtics. Construeix mecanismes potents amb els engra-
natges, pinyons i eixos d'alta resistència inclosos. Suite de
programari de programació escalable disponible amb VEX
Coding Studio.

VEX EDR V5 Super lot competició 2 177,98 € 276-7140

VEX EDR V5 Lot d'iniciació per a l'aula
Perfecte per a qualsevol mena de STEM o Ciències de la
Informàtica. Els estudiants poden construir i programar
amb aquesta atractiva eina d'ensenyament pràctic. Aquest
lot de robòtica es pot fer servir per ensenyar una gran varie-
tat d'aspectes que van des de la millora mecànica fins a la
programació informàtica i el disseny interactiu. Integreu
aquesta solució en el vostre pla d'estudis existent o combi-
neu-la sense problemes amb els nostres STEM Labs alineats
amb els estàndards.
Conté: 1 paquet del sistema V5 i 4 motors intel·ligents V5.
Inclou tot el necessari per construir el VEX EDR Clawbot,
Suite de programari de programació escalable disponible
amb VEX Coding Studio. Els STEM Labs ajuden a desenvolupar
com els estudiants aborden el pensament crític i la resolució
de problemes. Inclou contenidor d'emmagatzematge i safata
per a una organització fàcil.

VEX EDR V5 Lot d'iniciació per a l'aula 968,00 € 276-7110
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Robocording: Coordenades i codificació bàsica
Aprèn les coordenades i els primers conceptes de
codificació sense necessitat d'ordinador. Crea

seqüències de moviments amb els teus companys de forma
cooperativa i descobreix diferents maneres d'assolir unmateix
objectiu. Coordenades, seqüenciació, pensament lògic, resolu-
ció de problemes i aprenentatge cooperatiu. Inclou: 1 tauler
(31,5 cm), 57 fitxes quadrades (4,6 cm), 12 fitxes fletxa, 2
ruletes (10,5 cm diàmetre) i 4 robots amb base.

4+
anys

Robocording:
Coordenades i codificació bàsica 20,09 € MDI20521
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STEM (Science, Techonology, Engineering, Maths)

Algoracing
Un joc de taula 3Dúnic sobre algorismes i programació!
Algorismes / Programació. Conté: Tauler de joc de

doble cara, 5 blocs de cartró de diferents mides i alçades,
4 fitxes en forma de "Rovers", 4 fitxes laboratori, 20 fitxes
mostra de vida i instruccions il·lustrades.

6+
anys

Algoracing 19,92 € MDFL30017

https://youtu.be/7h3ux0SXP2E
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Coding Critters™ Ranger & Zip
Adquireix els primers conceptes STEM i sobre
programació sense necessitat d'ordinador. Els nens

codificaran amb el llibre de desafiaments de les seves noves
mascotes, ajudaran el valent Ranger i el entremaliat Zip.
Podran codificar Ranger per jugar a fet i amagar, buscar una
pilota del llançador de pilotes de tennis o atrapar Zip després
d'un passeig pel tobogan o dissenyar els seus propis reptes.
Els Coding Critters també funcionen com amascotes interac-
tives: premeu el nas de Ranger per activar el mode de joc,
podran alimentar, acariciar i cuidar el seu nou cadell amic.
Inclou un llibre de desafiaments. Requereix 3 piles AAA, no
incloses.

4+
anys

Coding Critters™ Ranger & Zip 48,65 € MDLER3080

Gears® Set de construcció
Joc de 100 peces d’engranatges per construir el que
la imaginació és capaç. Ajuda a desenvolupar habili-

tats motrius fines a mesura que es construeix els engranat-
ges. Ajuda a comprendre la causa i l’efecte mitjançant l’apre-
nentatge pràctic. Inclou: 26 pilars, 21 eixos de 6 direccions,
46 engranatges petits, 6 bases, 1 manivela i instruccions
multilingües fàcils de seguir.

Gears!® Robots en moviment
Dissenya i construeix el teu propi robot de joguina
giratòria i mòbil. Joc de construcció STEM que conté

116 peces. Les rodes fan 6,5 cm de diàmetre, els engranatges
petits fan 6 cm de diàmetre i les peces dels pilars fan 2 cm
d'amplada x 3 cm d'alçada. Guia d´activitats inclosa.

3+
anys

5+
años

Gears® Set de construcció 34,21 € MDLER9162 Gears! ® Robots en moviment 55,31 € MDLER9228

https://youtu.be/ta9eepPXpAA
https://youtu.be/lekEIjKlfdo
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Circuits espacials
Assumeix el paper d'un astronauta per construir i
reparar el teu panell de control de missió. Els circuits

completats s'encendran i una nau espacial girarà només
prement un botó. Inclou una placa de circuit espacial, bateria,
més de 30 connectors: 20 perns de connector, 10 connectors
petits, 5 connectors especials llargs i 3 connectors d'utilitat
llargs, 10 targetes de desafiament de doble cara amb temà-
tica de l'espai i un trepant elèctric de joguina. (Bateria: 3 piles
AA, trepant: 2 piles AAA, no incloses).

6+
anys

1-2-3 Fábrica de robots Build It!™
Construeix el teu propi robot extra-
vagant. Fomenta les habilitats STEM,

incloent-hi el pensament crític, l'enginyeria
primerenca i el seguiment d'instruccions.
La Guia d'activitats inclou idees per a cons-
truccions, recolza la construcció i el disseny
improvisat. Disposa de 18 peces: un bloc de peus de robot
blau, un bloc de construcció groc de 9,5 x 6 cm., un bloc de
construcció taronja, una hèlix blava 16 cm., dos braços de
robot vermell, dues mans de robot blaus, dos components
ondulants verds i quatre ulls de robot de 4 cm.

2+
anys

Circuits espacials 61,58 € MDLEEI4176

1-2-3 Fábrica de robots Build It!™ 27,37 € MDLER2869

STEM Force & motion activity set
Explora la ciència de “com funcionen les coses”mentre
portes a terme investigacions, resols problemes i

explores l'enginyeria primerenca. Conté deu targetes d'ac-
tivitats de doble cara que cobreixen tots els aspectes de
STEM, a més de conceptes científics sobre la gravetat, la
inèrcia, la fricció, empeny/tira i molt més. Inclou dues
interlocutòries, dues pistes de doble cara, quatre blocs amb
pes, bola de pèndol, escala amb dues barres extraïbles i
una guia d'activitats completa amb materials reproduïbles.
L'escala fa 23,5 cm d'alt, les vies fan 30,5 cm de llarg i les
actuacions 7 cm de llarg.

5+
anys

STEM Force & motion activity set 33,07 € MDLER2822

https://youtu.be/NPWjKmcMM4A
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STEM Sink or float activity set
Aprèn física primerenca d'una manera divertida i
acolorida amb aquest submarí de dues peces i una

bassa flotant, juntament amb peses, pilotes i estrelles per
donar vida a les investigacions. Deu targetes d'activitats
detallades (ambmés de 20 activitats) que cobreixen tots els
aspectes de STEM, a més de conceptes científics clau com
la flotabilitat, la densitat i més. Inclou una guia completa
d'activitats. La peça més gran (submarí) fa 15 x 9 cm. Joc de
32 peces.

5+
anys

STEM Sink or float activity set 33,07 € MDLER2827

STEM Magnets Activity Set
Apropa els principiants a les meravelles del magne-
tisme! Els imants, duradors i divertits amb gran varie-

tat de formes, atrauen els nens mentre exploren el magne-
tisme, la polaritat, l'atracció i repulsió magnètica. Inclou dos
imants de barra, dos insectes magnètics, quatre imants
d'anell, imant de ferradura, pal magnètic, dos autos de posar
i treure, safata amb laberint, corda i deu targetes d'activitat
de doble cara. Inclou una guia activitats. La peça més gran
(safata de laberint) fa 28 x 21,5 cm. Joc de 24 peces.

5+
anys

STEM Magnets activity set 38,77 € MDLER2833

STEM Simple machines activity set
Inicia't i explora les sis màquines senzilles mentre fas
descobriments sorprenents, solucions de disseny

per a problemes del món real i du a terme les teves pròpies
investigacions. Inclou una palanca, falca, corriola amb corda
i ganxo, carro amb quatre rodes extraïbles, cargol d'Arquí-
medes, quatre pesos de barril i deu targetes d'activitats de
doble cara per desenvolupar habilitats inicials d'enginyeria
i resolució de problemes. Guia d'activitats inclosa. La peça
més gran (carro) fa 12,5 x 9 cm. Joc de 19 peces.

5+
anys

STEM Simple machines activity set 33,07 € MDLER2824
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STEM Explorers™: motors magnètics
Activa la curiositat natural i amplia l’aprenentatge
STEM amb la nostra gamma STEM Explorers. Respos-

tes a preguntes sobre el magnetisme amb nombrosos
experiments divertits que inclouen reptes temàtics pràctics
i jocs complets. Es desenvoluparan: habilitats d’observació,
pensament crític, lleis de causa i efecte. La guia dactivitats
inclou 10 tasques atractives per ajudar a desenvolupar
habilitats per resoldre problemes. Inclou guia d´activitats
multilingüe.

5+
anys

STEM Explorers™: motors magnètics 20,53 € MDLER9295

City Engineering & design
building set

Dissenya la teva pròpia ciutat
utilitzant peces de construcció

realistes com ponts, grues, edificis i
més! El conjunt de 100 peces inclou
elements essencials de construcció,
bigues, barres, figures de joc, cons,
banderes, full d'adhesius i 10 targetes
d'activitats. La plataforma fa 10,5 x 10,5
cm.

5+
anys

City Engineering & design building set 31,93 € MDLER2843

Skate Park engineering & design building set
Crea el teu propi parc de patinatge fent servir rampes,
salts i més! Conjunt de 43 peces, inclou 37 elements

reals de construcció com bigues, plataformes, cons, a més
d'una figura de patinador, patinet, cinc cartes i un full d'adhe-
sius. La rampa més llarga fa 25 x 5 cm.

5+
anys

Skate Park engineering & design 19,96 € MDLER2845

https://youtu.be/dp1soEwkQO4
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Set BricQ Motion Essential de LEGO®
Education

Desperta l' interès dels alumnes de primària per
l'aprenentatge STEAM a mesura que experimenten

les forces, el moviment i les interaccions en un context
esportiu sense haver de recórrer a dispositius electrònics.
Aquest set de 523 elements inclou una gran varietat de
components de senzilla construcció com ara engranatges,
maons amb pes, molls, quatre minifigures i més. Disposa
de safates classificadores codificades per colors que faciliten
el procés de construcció i la posterior recollida. Inclou dues
unitats de set lliçons de 45 minuts, alineades amb els
continguts curriculars (orientades a Primària), amb recursos
per estimular els alumnes. També hi ha activitats addicionals
de matemàtiques i llengua castellana de suport al docent.

6+
anys

Set BricQ Motion Essential 118,58 € MDLED45401

Kit individual BricQ Motion Essential de LEGO® Education
Continua amb l'experiència d'aprenentatge a l'aula, siguin on siguin els teus alumnes,
amb el Lot d'aprenentatge individual BricQ Motion Essential de LEGO® Education.

Aquest equip suplementari de 62 elements per a alumnes de primària inclou instruccions
de construcció i lliçons d'ampliació dissenyades per a un sol alumne.

6+
anys

BricQ Motion Essential 10,89 € MDLED00471



Design & Drill® Robot
Prepara't per a la diversió amb robots infantils! Als
petits enginyers els encantarà el nou robot Design &

Drill®, la introducció perfecta a l'aprenentatge de STEM. Els
nens en edat preescolar poden unir els braços del seu robot
i després practicar la introducció de caragols multicolors
amb el tornavís apte per a nens per a assegurar la seva obra
mestra. Els nens poden personalitzar el seu Rockin Robot
amb adhesius acolorits i decoratius, i després estarà llest per
a jugar! Robot mesura 20 cm H. Joc de 18 peces.

3+
anys

Design & Drill® Robot 17,68 € MDLEEI4127
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Set BricQ Motion Prime de LEGO® Education
Lot de 562 elements amb engranatges, rodes, boles,
pesos i components pneumàtics, quatre minifigures

i més. Disposa de safates classificadores codificades per
colors que faciliten el procés de construcció i la posterior
recollida. Inclou set classes de 45 minuts cadascuna,
alineades amb els continguts curriculars, amb recursos per
estimular els alumnes. També hi ha activitats addicionals de
matemàtiques i llengua castellana de suport al docent. BricQ
Motion Prime compta amb el suport d'un programa exhaustiu
de formació professional.

10+
anys

BricQ Motion Prime 118,58 € MDLED45400

Kit individual BricQ Motion Prime de LEGO®
Education

Continua amb l'experiència d'aprenentatge a l'aula,
siguin on siguin els teus alumnes, amb el Kit d'apre-

nentatge individual BricQMotion Prime de LEGO®Education.
Aquest kit suplementari de 78 elements per a alumnes de
secundària inclou instruccions de construcció i lliçons
d'ampliació dissenyades per a un sol alumne.

10+
anys

BricQ Motion Prime 10,89 € MDLED00470

Cámara Hue HD Pro
Una càmera i visualitzador de documents lleuger i portàtil.
La càmera HUE HD Pro està pensada per a les aules, és la
companya perfecta del professor, tan lleugera i portàtil que
es pot portar fàcilment d'aula a aula. La seva base estable,
il·luminació LED, micròfon incorporat i coll flexible fan que
sigui molt versàtil. La seva tecnologia Plug&Play fa que es
pugui utilitzar en dispositiusWindows,MacOS, Linux o Android.
Compte amb un programari propi HUE Intuition per al màxim
rendiment compatible com Windows i MacOS.

Blau 94,38 € NT9HUE0100
Vermell 94,38 € NT9HUE0200
Verd 94,38 € NT9HUE0300
Negre 94,38 € NT9HUE0400

https://www.youtube.com/watch?v=4AeAThWNGsU
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Combina cubs magnètics amb clips que repre-
senten escenes d'històries, números, lletres… per
a aprendre la lògica narrativa, les matemàtiques,
el llenguatge i per a divertir-se en el trajecte.

Tot un món de forma i geometria espacial per a
construir les formes mes avançades que es
puguin ocórrer.

Descubre con el magnetismo los principios básicos de la física y la mecánica,
con experimentos y máquinas que utilizan los Geomag como elementos base.

Descobreix amb el magnetisme els principis bàsics de la física i la mecànica, amb
experiments i màquines que utilitzen els Geomag com a elements basi.

El joc clàssic de Geomag, per a divertir-te i ser creatiu amb les peces magnèti-
ques de tota la vida.

Mechanics és el model de construcció que combina les forces del magnetisme
amb el món la mecànica, per a estimular la creativitat, la inventiva i l'enginy.



100%
PLÁSTICO
RECICLADO

38

STEM

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Els sets MagiCube estimulen la construcció
lliure i creativa des dels sis mesos. Els cubs
magnètics animen els nens a construir en 3D,
ja que s'adhereixen pels sis costats. Amb
MagiCube desenvolupen habilitats visuals i
manuals, jugant i aprenent alhora. La “màgia”
del magnetisme és un descobriment emocio-
nant, divertit, a més la construcció és fàcil i
satisfactòria.

MagiCube Full Color
Blocs de construcció fets de plàstic 100% reciclat. Els nostres jocs
de construcció lliure contenen 4 colors diferents i s'adhereixen

"màgicament" als sis costats, fet que garanteix una construcció en 3D fàcil,
creativa i divertida. Perfecte per utilitzar a totes les instal·lacions de cura
infantil.

1 a 5
anys

24 Cubs 51,11 € MDGEO056 64 Cubs 127,78 € MDGEO057 128 Cubs 175,69 € MDGEO158



30

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

8 46 1 22 2
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Magicube Shapes Little World
Blocs de construcció magnètics amb tres formes:
mig cub, quart de cercle i mitja esfera. Inclou rodes

magnètiques. Conté 25 peces.

1-5
anys

Magicube Shapes Little World 25 pcs 159,72 € MDGEO204

MagiCube Box 30
30 Cubs.3+

anys

MagiCube
Story Building

MagiCube Box 30 68,15 € MDGEO120

Els sets Story Building contenen una rica varietat de fitxes, una guia i una selecció d'escenes il·lustrades perquè els alumnes
construeixin històries per mitjà dels cubs magnètics del MagiCube Box. Aquest consta de 30 MagiCubes als quals adherir
les fitxes dels Story Building. La guia inclou preguntes suggerides pels alumnes. Apte per a preescolar i primària.

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

3248 816 8 8 8

Magicube 4 Shapes Recycled Bulk
Lot de blocs de construccions magnètiques que
inclou 4 caixes: 1. Geomag Magicube 3 formes reci-

clades d'inici (6 unitats). 2. Geomag Magicube 3 formes reci-
clades d'animals (9 unitats). 3. Geomag Magicube 4 formes
reciclades de rodes (13 unitats). 4. Geomag Magicube 4
formes Little World reciclades (25 unitats). Conté 128 peces.

1-5
anys

Magicube 4 Shapes Recycled Bulk 46,12 € MDGEO211



143 1

or

Requereix
MagiCube Box 30.
Ref. MDGEO120

Requereix
MagiCube Box 30.
Ref. MDGEO120

Explica la història de mil maneres!

135 1

or
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MagiCube Story Building: Three Little Pigs
143 fitxes + guia.

Explica la història de mil maneres!

Three Little Pigs 40,89 € MDGEO231

3+
anys

MagiCube Story Building:
Jack and the Beanstalk

135 fitxes + guia. Requereix MagiCube Box 30.

Jack and the Beanstalk 40,89 € MDGEO232

3+
anys



Requereix
MagiCube Box 30.
Ref. MDGEO120

Requereix
MagiCube Box 30.
Ref. MDGEO120

150 1

or

175 1

Requereix
MagiCube Box 30.
Ref. MDGEO120

140 1
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MagiCube Maths Building 40,89 € MDGEO235

MagiCube Maths Building
150 fitxes + guia. Requereix MagiCube Box 30.
3+
anys

MagiCube Story Building: Nursery Rhymes
140 fitxes + guia. Requereix MagiCube Box 30.

Nursery Rhymes MDGEO233

Explica la història de mil maneres!

3+
anys

MagiCube Word Building
175 fitxes + guia. RequereixMagiCube Box 30. Adaptat
a l'aprenentatge de l'anglès.

MagiCube Word Building 48,55 € MDGEO234

3+
anys
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100%
PLÁSTICO
RECICLADO

10 45

Geomag Magicube Math Building
Recycled Clips 55 pcs
Lot compost per 10 Magicube i 45 fitxes amb
números.

+3
anys

Geomag Magicube Math Building 31,03 € MDGEO256

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

16 63

Geomag Magicube Word Building EU
Recycled Clips 79 pcs
Lot compost per 16 Magicube i 63 fitxes amb lletres.+3

anys

Geomag Magicube Word Building EU 41,93 € MDGEO259



Geometry Lab Small
244 Peces / 4 alumnes.

Geometry Lab Medium
777 Peces / 10-12 alumnes.

El nostre "clàssic". Es poden crear moltes activitats que permeten plasmar
les explicacions de l'aula. Els lots són una eina eficaç per construir i experi-
mentar, amés de fomentar un enfocament pràctic i creatiu de l'aprenentatge.
Els jocs “LAB” de Geomag Education vénen en pràctiques caixes amb una
rica varietat de continguts. Són ideals tant per
treballar de forma individual com en grup,

oferint una sèrie d'activitats STEM que estimulen els estudiants a treballar junts, fer preguntes,
proposar idees, generar i provar solucions. Contenen varetes magnètiques, esferes d'acer,
plafons de plàstic i targetes d'activitats. Fabricat amb plàstic 100% reciclat. Apte per a escoles
de primària.

264 528 280 240 80 6 20 20

My task is to construct...

Resources:

1

Teacher Assessment:
Solve problems using angle properties of polygons. 
Can the pupil recognise relationships between nets 
and 3D shapes?

Questions to consider:

1. How many angles can you identify on this shape?
2. What do you notice about the angles?
3. Predict what the net of this shape will be?
4. Now, dismantle the shape to reveal if you were 
correct in your prediction?

8 spheres, 12 rods, 6 squares

My task is to construct...

Teacher Assessment:
To develop the pupil’s knowledge and understanding 
of constructing three-dimensional shapes.

10 spheres, 24 rods

Questions to consider:

1. Can you describe what you have made? 
2. What else could you make just using these tools? 
3. How many different shapes can you identify?

Resources:

1

1

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

80 90 32 32 4 6 20 20
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5+
anys

5+
anys

5+
anys

Geometry Lab Large 479,16 € MDGEO238

Geometry Lab Small 153,33 € MDGEO236

Geometry Lab Large
1.439 Peces / 20-24 alumnes.

Geometry Lab Medium 287,50 € MDGEO237
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528 264 280 240 80144 96 72 52 24

Pro-L LAB Large
La versió per a l'aula per treballar junts en grans
construccions, experimentant els desafiaments de

les forces que mantenen unides les estructures i la ciència
del magnetisme. Apte per a secundària.

Pro-L LAB Large 479,16 € MDGEO230

8-99
anys

Geomag Pro-L Masterbox 388 pcs
Conjunt exclusiu de 388 peces que conté varetes,
esferes i panells Pro-L. Podeu contruir models XXL i

brinda l’oportunitat d’explorar la força del magnetisme amb
desafiants estructures 3D.

8-99
anys

Geomag Pro-L Masterbox 388 pcs 159,72 € MDGEO194

26 20 14 12 3 36 30 20 18 6
Geomag Pro-L 75 peces 46,12 € MDGEO023 Geomag Pro-L 110 peces 62,89 € MDGEO024

Geomag Pro-L 75
Sistema de construcciómagnètic de 75 peces, compati-
ble amb totes les línies Classic de Geomag. Barres amb

imants més forts. Polaritat visible gràcies a l'imant negre. Conté
20 boles metàl·liques no magnètiques, 26 barres magnètiques
grises, 15 panells triangulars, 12 panells quadrats i 3 panells
pentagonals blau clar. El producte dels experts.

8-99
anys

Geomag Pro-L 110
Sistema de construcció magnètic de 110 peces,
compatible amb totes les línies Classic de Geomag.

Barres amb imants més forts. Polaritat visible gràcies a l'imant
negre. Conté 30 boles metàl·liques no magnètiques, 36 barres
magnètiques grises, 20 panells triangulars, 18 panells quadrats
i 6 panells pentagonals blau clar. El producte dels experts.

8-99
anys

Geomag Pro-L és l'evolució del sistema de construcció
magnètic original Geomag. Dissenyada pels amants
dels reptes, la línia Pro-L permet crearmodels i estruc-
tures més complexes gràcies a la major força dels
imants. Inclouen indicadors de polaritat visible
incorporats a cada vareta, cosa que significa que pot
captar tot el potencial del magnetisme i construir
més ràpidament, superant els límits de les lleis de la
física.



100%
PLÁSTICO
RECICLADO

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

100%
PLÁSTICO
RECICLADO
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Mechanics Motion Recycled Magnetic
Gears
Geomag ha reproduït el famós rodament de boles
que va inventar Leonardo da Vinci, per posar enmarxa

la nostra línia de construccions magnètiques. Construeix els
teus models a la part superior dels coixinets de boles i utili-
tza les forces repel·lents dels imants per crear moviments
sense contacte. Les lleis de la mecànica no tindran més
secrets per a vosaltres! Pack de 160 peces.

+7
anys

Jugar amb Geomag significa comprendre i dominar les forces invisibles
de la natura. Mechanics és el model de construcció que combina les
forces del magnetisme amb el món de la mecànica, per estimular la
creativitat, la inventiva i l’enginy. A més de les clàssiques varetes magnè-
tiques i les esferes d’acer, Geomag Mechanics afegeix elements mecà-
nics dins de les construccions, ampliant les possibilitats del joc: algunes
parts de les estructures són capaces de girar, desencadenant reaccions
en cadena a partir de l’atracció i la repulsió magnètica.

Mechanics Gravity Recycled Vertical
Motor
Amb l'ajuda dels imants Geomag, aprendràs a fer
servir la gravetat per posar en marxa el teu propi

motor màgic, fent córrer les esferes amunt i avall de la pista,
tot construït per tu. Les lleis de la física ¡no tindran més
secrets per a tu! Pack de 183 peces.

+8
anys

Mechanics Gravity Recycled Elevator
Circuit
Circuit d’elements mecànics. Mechanics combina la
construcció mecànica amb la força del magnetisme,

per estimular la creativitat, la inventiva i l’enginy. Pack de
207 peces.

+8
anys

Mechanics Gravity Recycled
Vertical Motor 183 pcs 41,09 € MDGEO764

Mechanics Gravity Recycled
Elevator Circuit 207 pcs 49,47 € MDGEO765

Mechanics Motion Recycled
Magnetic Gears 160 pcs 57,86 € MDGEO768

https://vimeo.com/673187046
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Geomag Education science Lab
Recycled small
212 peces / 42 targetes.+10

anys

Geomag Education science
Lab Recycled small 143,75 € MDGEO239

Gravetat i moviment magnètic: Mechanics
és la plataforma de construcció que combina
les forces del magnetisme amb el món de
la construcció mecànica, per així estimular
la creativitat, la inventiva i l'enginy. A més de
les clàssiques barres magnètiques i esferes
d'acer, GeomagMechanics afegeix elements
mecànics, ampliant les possibilitats de joc: algunes parts de les estructures
poden girar, desencadenant reaccions en cadena per l'atracció i repulsió
magnètiques. Els jocs contenenvaretesmagnètiques, esferesd'acer, components
de construcció de plàstic, targetes d'activitats i un fulletó amb instruccions
de construcció, informació, preguntes i reflexions.



100%
PLÁSTICO
RECICLADO
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Geomag Classic Panels GreenLine 60
Joc magnètic clàssic de Geomag que conté 28 boles
metàl·liques nomagnètiques, 28 barresmagnètiques

verdes clares, verdes fosques i blaves, 2 panells base blaus
i 2 panells base pentagonal verds. Els elements són
compatibles amb totes les col·leccions Classic i Panels de
Geomag. Fabricat 100% amb plàstic reciclat.

Geomag Classic Panels Green Line 52
Joc magnètic clàssic de Geomag que conté 16 boles
metàl·liques nomagnètiques, 16 barres magnètiques

verd clar, 10 panells triangulars, 8 panells quadrats i 2 panells
pentagonals tots en verd fosc i blau clar. Els elements són
compatibles amb totes les col·leccions Classic i Panels de
Geomag. Fabricat 100% amb plàstic reciclat.

3-99
anys

3-99
anys

Sistema de construcció magnètic clàssic de Geomag amb
potents imants,materials de qualitat, construccions resistents
i molt de color. Varetes magnètiques, panells i bases
fabricats amb plàstic 100% reciclat.

Green Line 60 peces 33,54 € MDGEO272Green Line 52 peces 29,35 € MDGEO471

Geomag Classic Panels Green Line 93
Joc magnètic clàssic de Geomag que conté 44 boles
metàl·liques nomagnètiques, 44 barresmagnètiques

grogues, vermelles, taronges i violetes, 2 panells base grocs
i 3 panells base pentagonal taronges. Els elements són
compatibles amb totes les col·leccions Classic i Panels de
Geomag. Fabricat 100% amb plàstic reciclat.

3-99
anys

Geomag Classic Panels Green Line 114
Joc magnètic clàssic de Geomag que conté 36 boles
metàl·liques nomagnètiques, 36 barresmagnètiques

verd clar, 24 panells triangulars, 12 panells quadrats en verd
fosc, blau fosc i blau clar, i 6 panells pentagonals verd fosc.
Els elements són compatibles amb totes les col·leccions
Classic i Panels deGeomag. Fabricat 100% ambplàstic reciclat.

3-99
anys

Geomag Classic Panels Green Line 78
Joc magnètic clàssic de Geomag que conté 20 boles
metàl·liques nomagnètiques, 28 barres magnètiques

grogues, 16 panells triangulars, 12 panells quadrats taronges
i vermells i 2 panells pentagonals taronges. Els elements són
compatibles amb totes les col·leccions Classic i Panels de
Geomag. Fabricat 100% amb plàstic reciclat.

3-99
anys

Geomag Classic Green Line 93 peces 54,50 € MDGEO273

Geomag Classic Panels Green Line 114 58,70 € MDGEO473

Geomag Classic Green Line 78 peces 41,93 € MDGEO472
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Panell lluminós A2
Ideal per explorar i experimentar il·luminant els
objectes situats a la superfície. Es pot utilitzar per a

diverses activitats interdisciplinàries. Mides: 660 x 480 x 10
mm (amplada x alçada x profunditat).

3+
anys

Panell lluminós A2 208,16 € MDTSC01101

Panells lluminosos

Panell lluminós gegant A1
Crea paisatges a petita escala, equilibra les formes
o explora oportunitats creatives. Ofereix un atractiu

afegit a les activitats de classificació de seqüències, de
comptar i crear correspondències. Es pot utilitzar amb una
gran varietat de materials com bols translúcids, pedretes,
petxines, etc. Es tracta d'un recurs excel·lent per a activitats
de col·laboració: els nens gaudiran investigant i explorant
junts amb aquest dispositiu elegant i lleuger. Inclou 4 clips
de metall per subjectar el paper o l'acetat. Els accessoris no
estan inclosos. Mides: 925 x 680 x 10 mm (amplada x alçada
x profunditat).

3+
anys

Panell lluminós gegant A1 414,80 € MDTEY07121

Taules de llum
Recurs lluminós per reforçar el coneixement durant l'apre-
nentatge mitjançant l'estímul visual. Ajuda a concentrar-se,
ja que focalitza l'atenció al material amb què s'està
treballant. Lleugera i còmoda de transportar a qualsevol lloc.
Per utilitzar en combinació amb referències Miniland aptes
per a taules de llum. Contingut: 1 taula de llum i 1 cable
MicroUSB.

Disponible a partir de gener
Taula de llum A3 68,29 € MD95101
Taula de llum A2 128,61 € MD95102

Accessoris panells lluminosos
Taulers il·luminats

Joc de 4 taulers d'escriptura brillants, 6 retoladors i estació
de recàrrega. Seleccioneu un tauler i enceneu-lo amb el
color escollit. 7 opcions de color i una opció de desplaçament
automàtic. Premeu el botó per explorar diferents efectes.
Una càrrega de 4 hores permet de 10 a 12 hores d’ús continu.
Utilitzeu-lo amb el retolador de guix de la
marca. Passeu un drap humit després d’utili-
tzar-los per estar a punt per escriure de
nou. Inclou un adaptador internacional de
5V 1A. No el submergiu a l’aigua. Mides: 27
x 36 cm.

Pack 4 taulers il·luminats i 6 retoladors 213,38 € MDTEY07941

https://youtu.be/diXG_3Xamoc
https://youtu.be/LIcAsDI89tQ
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Roda òptica
Una roda gegant que efectua il·lusions òptiques increïbles,
efectes visuals i barreges de colors a l'hora de girar-ho. S'il·-
lumina si es col·loca a la finestra.

Roda òptica 12,77 € 95106

Pales de colors
6 pales gegants de plàstic flexible i translúcid en els colors
primaris: vermell, blau i groc. Per ensenyar les barreges de
colors.

Pales de colors (6 ud) 7,52 € 95108

Maxi Planetes
10 planetes, incloent Plutó i la lluna, un meteorit, un estel,
un astronauta, un satèl·lit i estrelles. El planeta més gran fa
40 cm i el més petit 9 cm. Inclou adhesius tèxtils per utilitzar-
los en finestres o pissarres blanques, encara que es reco-
manen per a taules de llum.

Maxi Planetes 22,97 € 95110

Maxi Estacions
Quatre arbres gegants que representen cada una de les
estacions amb cercles interactius amb objectes relacionats
amb cada estació. Contingut: 4 arbres, 4 targetes de títols,
28 cercles i autoadhesius transparents. Els arbres i el cartell
es poden pintar amb retoladors de neteja en sec.

Borsa 20,70 € 95112

Rellotge manual gegant
Rellotge manual gegant manipulable amb animals. Inclou
retolador de neteja en sec per apuntar les hores digitals.
Mida: 75 × 52 cm.

Rellotge manual gegant 11,49 € 95114

Plastiforma mandala translúcid
Un gran tauler circular per treballar la plastilina en grup fent
tots els dissenys de serpentines, serps, boles, etc. Fins a 6
nens alhora.

Mandala traslúcid 6,76 € 95118



Pinces translúcides
Conjunt de 15 pinces de colors de 13,5 cm translú-
cides. Mitjançant aquest recurs, dissenyat per

treballar les motricitats fines, es treballa molt bé l’acció de
pinçat tan important per a l'aprenentatge de l'escriptura.
Les peces estan fetes de plàstic molt resistent. Contingut:
15 peces en 5 colors diferents.

3+
anys

Gemmes translúcides
Conjunt de 150 gemmes de 2,5 cmde diferents colors,
fetes de plàstic translúcid per utilitzar-los com a

comptadors i jugar a classificar-los per colors. Aquest recurs
educatiu és adequat per a taules de llum. Contingut: 150
peces de 5 colors diferents.

3+
anys
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Maxi majúscules
27 lletres majúscules de colors, arrodonides i en plàstic
translúcid. Amb maletí per guardar-les.

Siluetes de números translúcides
Deu plantilles dobles de números grans i de traç fàcil que
converteixen l'aprenentatge dels números en una activitat
lúdica.

Maxi majúscules 21,07 € 95116 Siluetes translúcides 8,70 € 95120

Lletres translúcides majúscules
Conjunt de 76 lletresmajúscules de 4,6 cm translúcides
en diversos colors. Amb aquest joc, els nens i nenes

descobriran l’alfabet d’una manera més divertida recolzada
en aquest recurs per a taules de llum. Contingut: 76 peces
de 5 colors diferents.

3+
anys

Lletres translúcides majúscules 25,15 € MD32169

Lletres translúcides minúscules
Conjunt de 76 lletres minúscules de 3,25 cm translú-
cides en diversos colors. A través d’aquest joc,

aprendre les lletres i l’alfabet serà molt més divertit per als
petits. Apte per al joc sobre les taules de llum. Contingut:
76 peces de 5 colors diferents.

3+
anys

Lletres translúcides minúscules 23,52 € MD32170

Gemmes translúcides 16,20 € MD32171 Pinces translúcides 21,90 € MD32172



Paletines translúcides
Joc de 12 paletes de 14 cm translúcides de diferents
colors, que permeten veure el món a través de colors

i jocs per combinar-los entre ells, descobrint altres tons
quan se solapen. Les paletes van acompanyades de 6 fitxes
d’activitats per al màxim ús del joc. Contingut: 12 paletes de
6 colors diferents i 6 fitxes transparents d’activitats.

3+
anys

Piràmides apilables translúcides
Conjunt de 25 peces translúcides, que quan s’apilen
i s’ajusten permeten construir piràmides multicolors.

Va acompanyat de fitxes transparents d’activitats. Contingut:
25 peces de 5 colors i 4 fitxes transparents d'activitats de
format A3.

3+
anys
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Translucent math color rings
Set de 16 cèrcols translúcids i 12 targetes d'activitats
de diferents temàtiques i graus de dificultat amb què
treballar la diferenciació de mides, colors i textures.

Apte pel joc sobre taules de llum.

2+
anys

Translucent math color rings 12,94 € MD32160

Paletines translúcides 16,20 € MD32173 Piràmides apilables translúcides 31,66 € MD32174

Safates translúcides
Conjunt de 4 safates transparents per classificar mides,
colors i formes, compatibles amb taules de llum, tot

tipus d’accessoris i comptadors translúcids. Disposa de 5
compartiments, que permet ser utilitzat per diversos nois i
noies en jocs de classificació a taules de llum, així com guardar
de forma organitzada els recursos a l’aula després de l’ús. Té
1 fitxa d’activitat transparent. Diàmetre 26 cm.

Conjunt de 4 safates 18,64 € MD32168

2+
anys

https://youtu.be/to31NsWw-7w
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Translucent math color rings turtles
Set de 20 tortugues translúcides i 9 targetes amb
dos nivells de dificultat. A través de la identificació i
associació de figures representades a les fitxes,

aprenen a diferenciar colors, treballar l'orientació espacial
i adquirir les primeres nocions de topologia. Apte pel joc
sobre taules de llum.

2+
anys

Translucent math color rings turtles 14,57 € MD32161

Translucent musical counters
Joc de construcció consistent en 100 peces encaixa-
bles de diferentsmides i colors. Creamúltiplesmuntat-

ges, treballant així l'habilitat psicomotriu i conceptes bàsics
com els colors, les mides o la simetria. Inclou fulletó amb
diferentsmodels de construcció. Aptes per al joc sobre taules
de llum.

Translucent musical counters 20,27 € MD97901

3+
anys

Gots acrílics per a activitats
Estimulant col·lecció de recipients transparents. Els
gots es poden apilar per construir torres, fomentant

així les aptituds de coordinació entre mans, ulls i la creativitat.
Col·loca fitxes a la caixa lluminosa i fes servir els gots per
crear diferents activitats. Els colors vius s'il·luminen en col·-
locar-los en una caixa lluminosa. Accessoris no inclosos.

10+
mesos

Gots acrílics per a activitats 29,02 € MDTEY07321
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Cúpules classificació per a activitats
Cúpules de classificació per a activitats. Fes que les activitats
de classificació i descobriment cobrin vida amb aquest joc
de cúpules transparents de colors cridaners, perfecte per
fer-lo servir amb una caixa lluminosa.

Cúpules classificació per a activitats 65,00 € MDTEY07559

Cúpules classificació per a activitats números
Cúpules de classificació per a activitats amb números. Fes
que les activitats de classificació i descobriment cobrin vida
amb aquest joc de cúpules transparents de colors cridaners,
perfecte per fer-lo servir amb una caixa lluminosa.

Cúpules classificació números 69,34 € MDTEY07317

Trencaclosques per a panells lluminosos
Crea patrons cridaners i lluminosos amb aquest
trencaclosques de robustes peces de colors. Lot de

56 peces. Desenvolupa la percepció de patrons i seqüències
i fomenta les habilitats motores fines i les aptituds de
coordinació entre mans i ulls.

3+
anys

Trencaclosques per a panells lluminosos 80,46 € MDTEY07285

Translucent Geometry
Shapes
Set de 40 formes geomètriques
fabricades en plàstic translúcid per
experimentar i descobrir formes,
mides, colors i patrons. Apte per a
taules de llum. Fitxes transparents
d'activitats amb dificultat creixent.
Fulletó amb propostes de joc.
Contingut: 40 formes geomètriques bàsiques (cercle, quadrat,
triangle, rectangle i hexàgon, cadascuna en 2 mides i 4
colors), 12 fitxes transparents d'activitats i 1 fullet explicatiu.

Translucent Geometry Shapes 17,82 € MD32164
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Translucent Sort&Count Abacolor
Àbac de plàstic translúcid format per
una base de 5 columnes i 50 peces
en diferents colors i formes. Fitxes
transparents d'activitats, aptes per
a taules de llum. Contingut: 50
formes, 1 suport àbac, 2 cordons, 14
fitxes transparents d'activitats i 1
fullet explicatiu.

Translucent Sort&Count Abacolor 17,82 € MD32166

Translucent Conexion
Set de 56 polígons en 2 mides que s'encaixen per construir
políedres i formes volumètriques en 3 mides. Amb fitxes
transparents d'activitats que el fa compatible amb taules
de llum i un recurs matemàtic molt divertit. Compte amb
un fulletó explicatiu que afavoreix la introducció de les mate-
màtiquesmanipulatives a l'aula. Les fitxes d'activitat presenten
un nivell de dificultat creixent. Contingut: 56 peces, 8 fitxes
transparents d'activitats i 1 fulletó explicatiu.

Translucent Conexion 26,78 € MD32167

Dòmino translúcid
Joc de dòmino translúcid. 28 peces amb 7 colors
diferents, ideals per jugar a les taules de llum. Utilitzeu

la vostra imaginació per construir amb peces de fusta i
transparències de colors. Creeu circuits sinuosos i jugueu
a l'efecte dòmino. Inclou adhesius per visualitzar les formes
a contrallum.

2+
anys

Dòmino translúcid 38,49 € MDAT16121
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Projector primers anys
Un nou i emocionant projector, dissenyat específicament per
permetre als nens crear, construir i explorar de manera inde-
pendent i segura mentre s’impliquen en escenaris màgics i
impressionants d’ombres i llums. Enceneu el projector i
poseu-lo on vulgueu crear un efecte de llum a la paret. Es pot
col·locar, equilibrar, situar i construir tot tipus d’obres d’art i
a després veure com es transformen en ombres imaginatives.
Llum LED de llarga durada: segur per als ulls joves. Inclou
jaqueta protectora. Mides: 21 x 28,5 x 21 cm (alt x amplada
x fons).

Projector primers anys 178,94 € MDTEY11674

Elements sensorials

Tenda de campanya triangular
És una nova versió triangular de la Tenda de campanya
fosca clàssica. El doble folre de niló impedeix que

penetri la llum, a més té una porta enrotllable que cobreix
l'entrada. Es tracta d'un recurs fantàstic per a l'exploració
sensorial, utilitzar llanternes i recursos que brillin a la foscor
o simplement com un lloc acollidor per als nens. També podeu
decorar l'exterior de la Tenda de campanya triangular fosca
amb teles. Mides: 150 x 150 cm (alçada x amplada).

3+
anys

Tenda de campanya triangular 123,72 € MDTEY06085

Tenda de campanya fosca
Entra gatejant a la tenda de campanya i explora l'entorn
fosc. És portàtil, fàcil de muntar i plegable. És una tenda

de campanya assequible ambmúltiples usos, perfecta per utili-
tzar llanternes, objectes que brillen a la foscor, fibres òptiques
o simplement com un lloc acollidor i decorar-la. El doble folre
de niló impedeix que penetri la llum. Les finestres enrotllables
laterals són estupendes per observar. Mides: 100 x 100 x 100
cm (longitud x alçada x amplada). Està formada per 12 varetes
(vuit connectors).

3+
anys

Tenda de campanya fosca 136,57 € MDTEY00254



Espai sensorial Pop-Up negre
Un espai sensorial tranquil i segur, només es triga
uns segons a muntar i es plega ràpidament. Zona de

relax, lluny del soroll i de les distraccions. Utilitzeu-lo amb
objectes il·luminats i equips UV. Proporciona un espai segur
i tancat amb una finestra al costat per observar i una porta
frontal. Fàcil accés per cadires de rodes. Fabricat en poliès-
ter. Mides: 142 x 142 x 142 cm.

10+
mesos

Espai sensorial Pop-Up negre 152,03 € MDTSD10015
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Maons de construcció lluminosos
Conjunt de 12 robustos maons recarregables que
s'il·luminaran en agitar-los. Ajuden a aprendre els

conceptes causa-efecte i estímul-resposta. Cadamaó roman
il·luminat durant 3 minuts, caldrà tornar a tocar-lo per
tornar a encendre'l. Maons de 212 x 100 x 66 mm de color
blau, verd, groc, taronja, rosa i violeta. Temps de càrrega
entre 3 i 4 hores, amb una durada aprox. de 5 hores. Inclou
cable USB.

10+
mesos

Maons de construcció lluminosos 162,57 € MDTEY10970

Tenda de campanya fosca gegant
Versió gegant i versàtil de la nostra popular tenda
de campanya fosca, ideal per allotjar grups de nens

o per aquells que necessiten més espai. Inclou 16 varetes,
12 connectors i el folre de la tenda de campanya, a part
d'una bossa per desar-la.
Mides: 180 x 120 x 120 cm.

Tenda de campanya fosca gegant 216,93 € MDTEY01100

3+
anys

https://youtu.be/vIgMDdRLjZA
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Esferes lluminoses
Conjunt de boles lluminoses i texturitzades, recarrega-
bles i en 3 dissenys diferents. Agita les esferes per

transformar-les en globus de llum que romandran encesos
durant 60 segons. Lot de 6 boles amb 3 dissenys diferents.
Recarregable mitjançant cable USB. Temps de càrrega entre
3 i 4 hores, amb una durada de 4 a 5 hores.

10+
mesos

Esferes lluminoses 113,81 € MDTEY10974

Cilindres lluminosos
Conjunt de 12 cilindres lluminosos de 212 mm de
llarg i 33 mm de diàmetre en diferents colors. Aprèn

sobre la causa i efecte, la resposta a l’estímul mentre toqueu
els cilindres i veieu com s’il·luminen (es mantenen encesos
durant 3 minuts). Els nens es delectaran a utilitzar aquesta
brillant col·lecció en el seu joc d’esquemamentre els enrotllen
i els pengen. 3-4 hores de temps de càrrega per 6-8 hores
d’ús. Cable USB proporcionat per a la càrrega.

10+
mesos

Cilindres lluminosos 162,57 € MDTEY11108

https://youtu.be/Zi17WYiGl98
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Mirall circular infinit
Mirall amb efecte de túnel brillant amb perles de llum. Ideal
per a qualsevol sala sensorial o àrea de joc de rol. Requereix
3 piles AA (no incloses). Muntat a la paret (fixacions no inclo-
ses). Diàm. 50 cm.

Acrylic Posting Tower
Agregui impacte a les activitats sensorials amb aquesta
torre fàcil d'assemblar que es transforma quan s'usa

amb recursos lluminosos. Torre amb diverses retallades de
diferents formes per a experimentar i explorar. Es pot utilitzar
amb tota mena de peces soltes. Prova diferents esferes,
cilindres o materials naturals, aconseguiràs el millor impacte
quan la unitat s'usa juntament amb materials lluminosos,
ja que això crea l'efecte de sorpresa i sorpresa. També es
pot utilitzar en panells de llum i amb el nostre projector per
a crear ombres i formes interessants.

10+
mesos

Torre lluminosa de textura
Conjunt de 5 anells i estació d'acoblament. En remenar
els discos s’il·luminaran, permetent experimentar amb

la causa i efecte. El disseny texturitzat proporciona un atractiu
sensorial addicional, ja que els permeten agafar i manipular
els discos. Inclou l'estació d'acoblament per recarregar. Discos
fabricats de silicona i plàstic amb el pal de fusta. El pal no està
inclòs. L’estació de connexió mesura 34,5 x
17 x 8 cm (llarg x ample x alçada) . Discos de
15 cm Ø x 4 cm de gruix. El pal és de 15 cm
Ø x 30 cm d’alçada.

10+
mesos

Acrylic Posting Tower 71,62 € MDTEY11135 Discos lluminosos 162,62 € MDTEY10435
Pal de fusta 12,62 € MDTEY10917

Mirall circular infinit 195,16 € MDTEY11032

https://youtu.be/Flt0CrX8QRc
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Pilota d'ambient sensorial lluminosa
Una bola brillant que crea un ambient assossegat.
Utilitza-la en una sala sensorial o com a equip de

recerca amb accessoris transparents. Cobreix la superfície
amb quadrats de tela per barrejar colors. Recarregable amb
un adaptador de corrent. Accessoris no estan inclosos. Mides:
40 cm.

3+
anys

Pilota d'ambient sensorial lluminosa 121,95 € MDTSD12576

Muntanya lluminosa
Escenari lluminós de miniatura ideal per a una gran varietat
d'aventures de joc simbòlic. Només has de connectar l'article
i contemplar com brilla. Pots canviar els colors perquè vagin
d'acord amb la teva zona temàtica. Complement fantàstic
per a una aula sensorial. Mides: alçada 52 cm, amplada 66
cm, profunditat 46 cm.

Muntanya lluminosa 227,68 € MDTEY07204

Taula lluminosa
Superfície brillant per complementar les zones sensorials o
de descobriment. Es poden reunir diversos nens per explorar
objectes i materials junts drets o asseguts al voltant d'aquesta
taula. Recarregable amb un adaptador de corrent. Fabricada
de polietilè amb una base de metall. Accessoris no inclosos.
Mides: 80 x 56 cm.

Taula lluminosa 459,91 € MDTEY07231

Pedres lluminoses
Joc de 12 pedretes il·luminades i
recarregables. 3 mides diferents
que es carreguen col·locant-les
al carregador. Escolliu entre una
gamma de colors o seleccioneu
el mode seqüència.

Joc de 12 pedretes il·luminades 268,45 € MDTEY07307

Cilindres lluminosos
Interactiu joc de cilindres il·luminats amb objectes a
l'interior que brillen en fer-los rodar, agitar-los o

capgirar-los. Per recarregar el joc només cal col·locar els
cilindres al carregador. Contingut del producte: 6 rodets
lluminosos, 1 estació d'acoblament operada per la xarxa, 1
adaptador internacional.

10+
mesos

Cilindres lluminosos 173,47 € MDTEY07202
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Cercles colors tous i resplendents
Set enlluernadors cercles de colors tous i
resplendents que promouran el desenvolupament

del vocabulari matemàtic dels nens. Dins de cada cercle de
colors es troben formes 2D per fomentar el reconeixement
primerenc de formes geomètriques. Inclou quadrat, rectangle,
octàgon, oval, cercle, triangle isòsceles i triangle escalè. Mides:
Ø19 cm.

3+
anys

Cercles colors tous i resplendents 35,76 € MDTMSPARK

Formes toves i resplendents
Els nens gaudiran jugant amb aquestes formes acolorides,
brillants i resplendentsmentres aprenen a reconèixer formes.
El lot de 2 x 6 formes diferents té una varietat de colors per
alegrar l'aula. Mida mitjana: 15 cm.

Pack 12 32,46 € MDTMSSH

Mosaics lluminosos
Creeu els vostres propis patrons il·luminats amb aquest
fascinant conjunt demosaics magnètics multicolors que

s’il·luminen quan es connecten entre ells. Descobreix el color
de cada mosaic a mesura que els connectis. Ideal per utilitzar
la tecnologia per donar suport a l’aprenentatge. Utilitzeu-lo per
a les activitats de classificació, aparellament, patró i seqüenciació.
Inclou 25 rajoles lluminoses (cinc de cada color), 1 concen-
trador d’energia recarregable. Cada rajola té 2 imants a cada
costat. Els mosaics s’il·luminen quan els dos pols s’uneixin.
Connecteu-ne un al concentrador d’energia i a continuació
creeu línies, patrons i mosaics que brillaran mentre estiguin
connectats. Té 25 peces. Mides: 5x5 cm.

Mosaics lluminosos 105,68 € MDTEY10018

3+
anys

Cercles tous i resplendents
Aquest joc de cercles de colors, perfectes per a nens
amb necessitats especials, contenen purpurina i un

gel líquid segur. Joc de 5 cercles. Mides: 8 cm de diàmetre.
Els colors poden variar.

3+
anys

Cercles tous i resplendents 11,94 € MDTSD09091

https://youtu.be/mQeO_VmInMc


Tubs sensorials Colormix
Aquest conjunt de 3 tubs sensorials ajuda els nens
a centrar la seva atenció, a practicar un compromís

tranquil i calmat, i a controlar les seves emocions. Remeneu
el tub per barrejar els colors i a continuació observeu com
els colors es separen lentament. Excel·lent
per a l’aprenentatge socio-emocional (SEL).
Tubs d'adherència fàcils amb tapes
quadrades per utilitzar-les verticalment o
horitzontalment. Els tubs estan totalment
segellats. Mides: 20 cm x 4,5 cm (alçada x
amplada).

3+
anys

Tubs sensorials relaxants
El fascinant moviment dins dels Sensory Fidget Tubes
ofereix una distracció visual relaxant per ajudar a

concentrar-se i calmar-se. Fàcil d’agafar i segellats perma-
nentment. Tan hipnòtics que els adults també els encantarà.
Conté 4 tubs, cadascun amb un moviment
hipnòtic únic. Inclou la guia per començar
amb 4 activitats. Mides: 20 cm x 5 cm
(alçada x amplada). Inclou embalatges i
guia multilingüe.

3+
anys
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Peixos tous i resplendents
Figures amb forma de peix perfectes per manipular-los
i introduir conceptes matemàtics primerencs,

incloent-hi forma i mida. El paquet inclou 6 peixos de
diferents mides i formes. Les mides varien entre els 5 i els 20
cm.

3+
anys

Peixos tous i resplendents 31,65 € MDTSD08045

Tubs sensorials relaxants 35,35 € MDLER92419 Tubs sensorials Colormix 37,63 € MDLER93386

Llibre de contes Monster Telling
Llibre tou, multisensorial amb dibuixos i elements
mòbils dissenyats per ajudar a fomentar bons hàbits

en els nens. Inclou tres contes que tracten, de manera
divertida i estimulant, tres fites en desenvolupament com
deixar el bolquer, aprendre a dormir sol o rentar-se les mans.
L’aprenentatge es pot ampliar amb l’aplicació Grow&Fun.

1+
anys

Llibre de contes Monster Telling 20,27 € MD75004

https://youtu.be/TALubRoHDxQ
https://youtu.be/j3uo8m4NkwI
https://youtu.be/5GIUg1Fa_60
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Mark Making tauler ratllat de lluentons
Premeu en aquest colorit tauler per canviar els colors.
Disposa d'una banda de color diferent per poder desco-

brir-la amb el tacte. Excel·lent per desenvolupar les habilitats
motores fines, amés de ser una activitat absorbent. Pretaladrat
(fixacions no incloses). Dissenyat per a la paret. Mides: 50 x
50 x 1,5 cm.

3+
anys

Mark Making tauler
ratllat de lluentons 48,73 € MDTEY11006

Estora multisensorial Mat
Un espai únic i divertit per imaginar sense límits.
Al·lucina amb tot el temps de joc que els més petits

poden gaudir a sobre d’aquesta catifa suau. Seran capaços
de recórrer tots els seus camins amb els vehicles de colors
que inclou, inventar històries fantàstiques mentre exploren
tots els seus racons amb elements sensorials. Una autèntica
aventura espacial!

18+
mesos

Space Mat 29,22 € MD75007
Fairy Mat 29,22 € MD75008

Mark Making papallones i
libèl·lules de lluentons

Set de 2 papallones i 2 libèl·lules amb
textures atractives. Acaricia les ales

de les papallones i libèl·lules per revelar un
color nou. Millora la motricitat fina i la coordinació ull-mà. Preta-
ladrat (fixacions no incloses). Dissenyat per a la paret. Mides
de la papallona 24 x 35 x 1,5 cm.

3+
anys

Mark Making papallones
i libèl·lules de lluentons 113,81 € MDTEY11364

https://youtu.be/nWQztilBonY
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Sensory Logic Blocks
Joc sensorial dels blocs lògics. Element pedagògic
inclusiu, que substitueix el color dels blocs per

gravats sensorials. Treballa els seus gruixos, mides, formes
geomètriques i ara estimulació sensorial. Es pot realitzar
tots i cadascun dels exercicis que plantegen els blocs lògics
convencionals. Consta de 48 peces: 12 triangles, 12 quadrats,
12 cercles i 12 rectangles. Cada grup es divideix en 2 mides:
6 figures grans i 6 figures petites.

2+
anys

Sensory Logic Blocks 38,49 € MDAT16122

Sensory Geo String Shapes
Material pedagògic inclusiu, ideal per al desenvolu-
pament de la percepció tàctil, el reconeixement de

les formes i el raonament lògic. Inclou atributs de
numeració, formes geomètriques i gravats sensorials, els
quals utilitzarem com a guia per realitzar els exercicis. La
lliure disposició dels atributs permet infinitat de combi-
nacions de jocs.

2+
anys

Sensory Geo String Shapes 33,86 € MDAT16123

Switch and press fine motor board
Combina TIC, estímul-resposta, causa i efecte amb la
motricitat fina, mentre fan descobriments. Cada secció

té una tècnica diferent requerida per fer que la llum
s'encengui. Podeu prémer, canviar, girar, llençar o lliscar per
il·luminar el cercle. Es pot muntar a la paret o fer-se servir al
pis o a la taula. Requereix 3 piles AAA (no incloses). Mides:
25 alt x 80 alt x 4 cm. de profunditat.

10+
mesos

Switch and press fine motor board 130,08 € MDTEY10565

Light up twist and turn cog board
Taula de fusta, amb rodes dentades que s'il·luminen i
canvien de color en girar. Gaudiran girant els engra-

natges que brunzin, en diferents direccions i veient com es
transformen els colors. Una gran manera dincorporar la
motricitat fina i la coordinació ull-mà. Un gran recurs d'estímul-
resposta i una manera de desenvolupar habilitats
primerenques en TIC lluny de les pantalles. El tauler es pot
utilitzar sobre taules, terres o fixat a les parets. El producte
requereix 3 piles AA (no incloses). Inclou tauler (fixacions no
incloses). Mides: 25 alt x 80 cm. llarg.

10+
mesos

Light up twist and turn cog board 115,26 € MDTEY10971

https://youtu.be/9jFs-I5f2nk
https://youtu.be/kchRZX4_sUI
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Memo Sensory Puzzle
Material pedagògic inclusiu, ideal per al desenvolu-
pament de la percepció tàctil, el reconeixement de

les formes i el raonament lògic. Inclou atributs de
numeració, formes geomètriques i gravats sensorials, que
utilitzarem com a guia per realitzar els exercicis. La lliure
disposició dels atributs permet infinitat de combinacions
de jocs.

2+
anys

Memo Sensory Puzzle 36,95 € MDAT16126

Saltamartins sensorials Plantoys
Aquesta és una senzilla i divertida joguina sensorial
per a nens. El conjunt presenta característiques per

a tres experiències sensorials diferents: auditiva, visual i
tàctil.

6+
mesos

Saltamartins sensorials Plantoys 20,09 € MDTC5242

Dòmino Sensory
Dòmino sensorial gegant fet de fusta natural. Juga
al dòmino de 28 peces amb 7 gravats sensorials

diferents. Material didàctic idoni per treballar el reco-
neixement tàctil. També per a nens o persones amb algun
tipus de diversitat funcional o per al col·lectiu de persones
grans. Inclou sac de roba. Mides de cada peça: 12 x 6 x 1
cm. Peces: 28.

2+
anys

Dòmino Sensory 38,49 € MDAT16114

Dòmino Textures
Dòmino de textures sensorial. Material didàctic idoni
per treballar el reconeixement tàctil. També per a

nens o persones amb algun tipus de diversitat funcional i
per al col·lectiu de persones grans. Inclou sac de roba. Mides
de la peça: 8 x 4 x 1 cm. Peces: 28.

Dòmino Textures 27,38 € MDAT16115

2+
anys

Dòmino tacto-visual
Dòmino de grans dimen-
sions amb textura rugosa

per ambdós costats. Amb il·lus-
tracions de molt contrast per
desenvolupar la discriminació visual
i tàctil mitjançant el joc del dòmino.
Adequat per a persones amb disca-
pacitat visual.

3-8
anys

Dòmino tacto-visual 23,39 € MDI20615

28 FITXE
S

Textura rugosa
ambdós costats

Molt resistent

Textura rugosa ambdós costats
DÒMINO
TÀCTIL
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Teaching Touchables™ Texture Squares
Millora la percepció tàctil i les habilitats sensorials! La
peixera inclou peixos de tres colors i mides diferents

que s'uneixen com a comptes per a la seqüenciació. La peixera
fa 15 cm d'alçada x 17 cm d'amplada. La més gran fa 5,5 cm
de llarg. Joc de 10 peces.

3+
anys

Teaching Tac-Tiles™
Peces amb color i textures variades (llises, irregulars
rugoses i aspres) que brinden una excel·lent manera

de captar els sentits dels nens i enfortir les habilitats motores
fines. Inclou 20 peces amb cinc formes, quatre textures i
deu targetes d'activitats. Les formes fan 5cm. Joc de 31 peces.

3+
anys

Teaching Tac-Tiles™ 22,81 € MDLER9075 Teaching Touchables™ Texture Squares 27,37 € MDLEEI3049

Tacto-memory discriminació visual
Original memory tàctil amb il·lustracions especialment
creades amb molt de contrast i textura rugosa.

Desenvolupa una discriminació visual i tàctil, atenció i memòria
espacial. També és adequat per a persones amb discapacitat
visual. Inclou: 34 fitxes de cartró resistents (9 x 9 cm).

3-8
anys

Tacto-memory discriminació visual 25,98 € MDI20412

L'olfacte, les fruites i les seves aromes
Joc sensorial per desenvolupar l'olfacte a partir de la
diferenciació de les aromes de diferents fruites. Disposa

de 12 pots amb l'aroma d'altres fruites + 24 fotografies de les
12 fruites. Sistema Auto-Correcció i guia pedagògica.

3+
anys

L'olfacte, les fruites i les seves aromes 30,70 € MDI20600

Inspirado en metodología

Geo Sensory Shapes
Encaixable sensorial de 12 peces, fabricat amb fusta
natural. Format per 4 formes geomètriques, 4 gravats

diferents i 3 mides. Aguditza el desenvolupament sensorial
i la classificació de les diferents peces, segons la mida, la
forma geomètrica i el relleu. Material didàctic idoni per
treballar el reconeixement tàctil. També per a nens o perso-
nes amb algun tipus de diversitat funcional i/o el col·lectiu
de persones grans.

3+
anys

Geo Sensory Shapes 20,52 € MDAT16106

https://youtu.be/c-vC_IaQVHY
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Els cinc sentits
Joc compost per un dau per a joc cooperatiu, 10 fitxes-
mestres amb fotografies dels òrgans sensorials i 40

fitxes amb situacions perceptives. Es tracta d'identificar i
agrupar les fotos corresponents a cada sentit. Inclou guia.

3+
anys

Els cinc sentits 24,05 € MDI20610

Tacte-Foto
Joc sensorial per desenvolupar el tacte. Disposa de
16 fitxes de tactes + 16 fitxes amb fotografies + 2

antifaços cecs. Sistema Auto-Correcció i guia pedagògica.

3+
anys

Sensory sound cubes
10 cubs sensorials amb so. Emparella els cubs de
fusta i aprèn a discernir entre els 5 sons diferents.

Potencia els sentits auditius, la motricitat fina i la coordinació
mà-ull. Material didàctic idoni per a nens o persones amb
algun tipus de diversitat funcional i/o el col·lectiu de persones
grans. Inclou un sac de roba. Mides dels cubs: 5 x 5 x 5 cm.

18+
mesos

Sensory sound cubes 20,52 € MDAT16112

Tacte-Foto 35,55 € MDI20611

Tactile Cubes
Joc sensorial per aprendre a aparellar les 10 textures
de les peces amb el tauler. Material didàctic idoni

per treballar el reconeixement tàctil. També per a nens o
persones amb algun tipus de diversitat funcional i per al
col·lectiu de persones grans. Mides: 27 x 11,5 x 4 cm. Peces:
11.

2+
anys

Tactile Cubes 18,05 € MDAT16116
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Caixa flexible d'experimentació i creació
Perfecta per a jocs o experiments amb sorra, aigua o
materials semblants. Es pot xipollejar, construir i jugar

sigui a l'aire lliure o a l'interior. Si omples de diferents materials
diverses caixes, crees un curs sensorial per als peus. És ideal
per a classes tàctils. Es pot col·locar pla o com una caixa amb
vores unides entre si. Mides: 80 x 12 x 80 cm.

3+
anys

Caixa flexible d'experimentació i creació 84,76 € MDOT111438

Safata i pissarra multisensorial Xl
Gran safata multisensorial per desenvolupar la pre-
escriptura i la coordinació ull-mà, mitjançant la repre-

sentació creativa de les figures a través del tacte. Permet crear
i experimentar en grup. Inspirat en la metodologia Montes-
sori. Inclou: 1 safata de fusta (58,9 x 40,2 cm), 1 pissarra rever-
sible per a guixos (pissarra negra) i per a retoladors esborra-
bles (pissarra blanca), 3 guixos, 1 esborrador, 1 retolador, 3
paquets de sorra (0,4 kg) i 1 allisador de sorra.

3+
anys

Safata i pissarra multisensorial Xl 62,02 € MDI20617

Sorra per a metodologia Montessori
Sorra natural de sílice, rentada i assecada, per
desenvolupar la creativitat dels més petits. Apta per

a totes les edats. Sac d'1 o 5kg ideal per omplir espais, safates,
sorrals i àrees de joc.

3+
anys

Sorra metodologia Montessori (1Kg) 3,61 € MDI70021
Sorra metodologia Montessori (5kg) 6,46 € MDI70020

Safata multisensorial
Safata multisensorial per desenvolupar la preescriptura i la coordinació ull-mà, mitjançant la representació creativa
de figures a través del tacte. Permet crear i experimentar en grup. Inspirat en la metodologia Montessori. Inclou:

1 safata de fusta (30 x 22,8 cm), 1 Pissarra reversible: per guix i per retolador esborrable, 3 guixos, 1 esborrany, 1 retolador,
1bossa de sorra (0,5 kg) i 1 allisador de sorra.

3+
anys

Safata multisensorial 22,84 € MDI20616
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Laberint magnètic
Els més petits poden moure les boletes de colors a
través del laberint fent servir el bolígraf màgic. Els

nens més grans poden fer-ho coincidir alhora. Inclou 6
exercicis. Fomenta la coordinació mà-ull i la coordinació. El
tauler és de fusta i el contingut total és de 7 peces. Mides:
29,5 x 29,5 cm.

3+
anys

Laberint magnètic 39,39 € MDOT671745

Jocs
Carro-contenidor de psicomotricitat
Contingut del bagul de material didàctic per a psicomotricitat:
10 cèrcols de Psic. de 60 cm de Ø en 5 colors, 20 cèrcols de
Psic. de 48 cm de Ø en 5 colors, 20 cèrcols de Psic. de 35 cm
de Ø en 5 colors, 15 cèrcols de Psic. de 18 cm de Ø en 5 colors,
15 piques de 100 cm en 5 colors, 15 piques de 70 cm en 5
colors, 15 piques de 30 cm en 5 colors, 5 parell de xanques
nº 1 baixos, 8 parell de xanques nº 2 alts, 20 maons-blocs de
psic. ., 1 corda de psic. de 10 m/m Ø per 20 m., 2 saltadors, 6
pilotes de 140 m/m Ø, 2 pilotes de 220 m/m Ø, 20 Senyals de
Trànsit, orientació i empremtes, 2 Tanques - Obstacle de 2
altures abatibles per seguretat en cas de col·lisió. El bagul ve
totalment muntat.

Carro-contenidor de psicomotricitat 754,44 € MDLA626

Xanques xapa xap
Xanques de plàstic molt resistent. Permeten exercicis
d'equilibri i psicomotors per a autonomia del cos.

Resulten molt atractius i divertits pel disseny en forma d'una
simpàtica silueta de peu.

3-6
anys

Xanques xapa xap 10,50 € MD45222

Joc de croquet Plantoys
Un joc familiar amb un disseny molt
amigable. Aquest colorit joc de croquet

permet jugar a diverses configuracions ajus-
tables. El conjunt inclou 4 boles de diferents
animals (au, tigre, granota i granota), 2 maces
4 cercles i un suport final.

3+
anys

Joc de croquet Plantoys 39,76 € MDTC5189

Mini golf Plantoys
Juga a golf a la sala de jocs o al pati del
darrere. Aquest minigolf consta de 2 pals

per a nens, 2 pilotes, 3 tipus diferents de pistes
desafiadores i 1 forat. Ideal per a 2 jugadors.

3+
anys

Mini golf Plantoys 32,92 € MDTC5683
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Taula d'equilibri Plantoys
Descobreix diferents formes d'equilibri. Aquesta
joguina ve amb un tauler de fusta corbada i una

corda. Ajuda a desenvolupar la força física i el control del
cos en aprendre amantenir l'equilibri dret, assegut i balance-
jant-se endavant i enrere.

3+
anys

Taula d'equilibri Plantoys 68,40 € MDTC5198

Llançament d'anelles Plantoys
Practica la punteria amb aquest llançament d'anelles!
Compta amb 6 anelles de corda amb granadures de

colors i 3 pals de fusta de diverses alçades. Col·loca els pals
a prop per a principiants i allunya'ls per a jocs avançats!

3+
anys

Llançament d'anelles Plantoys 25,56 € MDTC5652

Joc de bitlles Plantoys
Aquest joc té 6 bitlles i 2 pilotes per rodar. És un joc
perfecte per jugar amb tota la família, amics o sols/es.

Desenvolupa la coordinació mà-ull, practica moviments de
motricitat fina, reforça la capacitat de concentrar-se i divertir-
se alhora!

3+
anys

Petanca Plantoys
Els jugadors es divideixen en 2-3 equips i trien un color
de bola per començar. Des d’un lloc de llançament desig-

nat, el primer equip llança la seva petita pilota al camp que hi
ha al davant; després, llancen una bola més gran el més a prop
possible de la més petita. Cada equip es torna fins que es juguen
totes les pilotes. L’equip que llança la pilota gran més a prop de
la petita guanya! Bossa d'emmagatzematge inclosa. Conté 6
boles grans de fusta i 2 boles més petites.

3+
anys

Joc de bitlles Plantoys 44,89 € MDTC5735 Petanca Plantoys 26,42 € MDTC5736

Camí trontollant
Creua l’estany en els trontollats nenúfars i recull totes
les granotes al llarg del camí. Material: Fusta contra-

xapada. Inclou: 7 nenúfars (17 x 16 x 3 cm) i 7 granotes (4,5
x 4 cm).

3+
anys

Camí trontollant 27,79 € MDRTGA416
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Limbe
Es un joc tradicional que ofereix la possibilitat de
ballar, competir i divertir-se. Els nens hauran de passar

per sota un pal que, cada vegada, s'anirà fixant més avall i
el que no pugui fer-ho o caigui serà eliminat. O bé serà col·-
locat en el color que hagi sortit en llençar el dau i el que no
pugui fer-ho o caigui serà eliminat.

3+
anys

Limbe 31,44 € MDCA149

Skys d'equilibri de fusta
Unamanera divertida de
practicar la coordinació

i l’equilibri. Proveu de caminar
coordinadament amb els
vostres amics/gues sense
caure, utilitzant les cordes amb
les nanses. Mides: 90 x 8,25 x
2 cm.

6
anys

El joc de pèndol
Oscil·la les boles del teu propi color al voltant del
bastidor. Quan ho aconsegueixis, obtindràs el nombre

de punts indicats al costat. Conté: 6 boles / Mida: 75 x 55
cm.

6
anys

Skys d'equilibri de fusta 37,90 € MDRTGA130 El joc de pèndol 46,70 € MDRTGA162

Les aventures del bufa
Supera els obstacles, dirigeix la pilota i aconsegueix
el teu objectiu! Dos divertits escenaris (la jungla i la

platja) que permeten entrenar la intensitat, potència i direc-
cionalitat del bufa per aconseguir desenvolupar un esquema
respiratori correcte. Es pot jugar sol o per parelles. Inclou:
2 escenaris per al bufa de 25,5 cm (anvers i revers), 8 pilotes
de suro de 3 cm i 12 obstacles.

Les aventures del bufa 22,88 € MDI20031

3+
anys
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Joc dards món de Dino
Diana amb 6 dards per a ús tant a l'interior com a
l'exterior. Gràcies al recobriment de plàstic de la

diana, els dards es queden ben enganxats i, per a més diver-
sió, el dors està ple de dibuixos atractius. 6 dards de cautxú
amb ventosa súper flexible. Fàcils de llançar gràcies a la seva
mida i segurs per als nens gràcies a la forma. Es queden
enganxats a qualsevol superfície llisa sense deixar empremta.
Es pot jugar a qualsevol lloc. Fes servir la ventosa inclosa
per penjar la diana provisionalment si no hi ha ganxet a la
paret.

Joc dards Safari
Diana amb 6 dards per a ús tant a l'interior com a
l'exterior. Gràcies al recobriment de plàstic de la

diana, els dards es queden ben enganxats i, per a més diver-
sió, el dors està ple de dibuixos atractius. 6 dards de cautxú
amb ventosa súper flexible. Fàcils de llançar gràcies a la seva
mida i segurs per als nens gràcies a la forma. Es queden
enganxats a qualsevol superfície llisa sense deixar empremta.
Es pot jugar a qualsevol lloc. Fes servir la ventosa inclosa
per penjar la diana provisionalment si no hi ha ganxet a la
paret.

Joc dards món de Dino 21,37 € MDTC182056Joc dards Safari 21,37 € MDTC182054

3+
anys

3+
anys

Diana cinta autoadhesiva
Anoteu tants punts com pugueu llençant les petites
boles a la diana inflable amb cinta autoadhesiva. La

diana inflable és molt fàcil d’instal·lar i pràctica per guardar.
Mida: 0,50 cm de diàmetre.

Tauler d’anells
Taula de fusta de 30 x 30 x 2 cm amb ganxos
numerats i 12 volanderes. Tira les anelles i suma punts.

Amb el tauler d’anelles podeu jugar de moltes maneres.
Juga en equip o sol.

6
anys

5
anys

Diana cinta autoadhesiva 25,79 € MDRTGA365 Tauler d’anells 28,58 € MDRTGA366
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Helping hands fine motor tool set™
Ajuda els nens a desenvolupar les seves habilitats
motores fines amb aquestes eines. El joc n'inclou

una de cada: Gator Grabber, Handy Scooper™, Twisty Drop-
per™ i Squeezy Tweezer™. Les eines més grans fan 15 cm.
Joc de 4 peces.

3+
anys

Squeezy tweezers™
Especialment dissenyada per enfortir els músculs
de les mans i els dits, la funció bàsica d'aquesta eina

és similar a la d'una pinça per a la roba: apreta el cos i la
pinça s'obre! Les pinces de 12 cm vénen en sis colors. Conjunt
de 6.

3+
anys

Handy scoopers™
Practica elsmoviments necessaris per a l'ús de tisores
mentre desenvolupes la força de la mà i les habilitats

motores fines amb aquestes pales úniques. Els mànecs
permeten un control ferm. Els forats als mànecs translúcids
de les tisores permeten la diversió de la captura i alliberament.
Mida: 15 cm. Joc de 4.

Crisscross gegant
Juga a embolicar-te amb els teus amics en aquest
tauler d'1 m x 1 m. El joc disposa de 2 daus, un amb

colors i un altre amb extremitats, has de llançar-los tots dos
i fer cas als daus per moure't pel tauler. No caiguis que
perdràs. El tauler és de plàstic resistent a les petjades i a
l'aigua. Diverteix-te amb els nostres jocs gegants!

3+
anys

3+
anys

Crisscross gegant 10,62 € MDCA162

Squeezy tweezers™ 14,25 € MDLER5963

Handy scoopers™ 14,25 € MDLER4963

Helping hands fine motor tool set™ 10,26 € MDLER5558
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Mindful Kids
Baldufa gegant mindfulness! La millor manera de fer
exercicis de relaxació i consciència dins d'un joc. Amb

discos intercanviables per experimentar diferents tècniques
i jocs que beneficiaran la salut mental i física dels nens/es.
Amb contingut digital extra: www.minilandteachandplay.com/
recurso/mindful-kids/
Format per: 1 baldufa de diàmetre de 40 cm i alçada de 50
cm, 6 discos de plàstic i 1 guia didàctica.

2-7
anys

Cordes 8 mm Ø i 5 metres
Cordes de 5 metres i 8 mm Ø.4+

anys

Cordes 8 mm Ø i 2 metres
Cordes de 2 metres i 8 mm Ø.4+

anys

Mindful Kids 40,62 € MD31898

Cordes 8 mm Ø i 5 metres (unitat) 6,52 € MDLA627 Cordes 8 mm Ø i 2 metres (unitat) 3,24 € MDLA629

Corda psicomotricitat
Corda de 12 mm de gruix. Ideal per fer exercicis de salts,
delimitar espais, etc. Longitud 20 metres.

Corda psicomotricitat 20 m. 33,06 € MDLA628
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Walk and roll Plantoys
Mentre la roda gira, la bola de fusta que està dins
colpeja els panells, creant un so agradable.

12+
mesos

Caminador Multi Activitats Little Dutch
El caminador multi activitats de fusta ofereix moltes
activitats per donar suport al desenvolupament de les

habilitats motrius. Hi ha 8 activitats per explorar i dominar.
Rodes de goma que no deixaran marques a terra. Mides: 32,5
x 35,5 x 49 cm.

12+
mesos

Walk and roll Plantoys 29,93 € MDTC5137Caminador Multi Activitats Little Dutch 64,08 € MDTCLD7072

Caminadors

MotoFeber 2 Racing red
MotoFeber 2 Racing és un caminador de 3 a 5 anys.
Amb un casc per a una major protecció i rodes amples

per a unamajor estabilitat i resistència. Afavoreix el desenvolu-
pament de la capacitat psicomotora ajudant el desenvolu-
pament global. Mida del producte: 70 x 36 x 54 cm (longitud
x amplada x alçada) . Alçada des del seient fins a terra: 33,5
cm. Pes del producte: 3,2 kg. Es pot utilitzar dins i a l’aire lliure.

3
anys

MotoFeber Blocks ambulance 36,07 € MDFA13223

MotoFeber 2 Racing red 48,74 € MDFA08171

MotoFeber 1 Sprint red 34,12 € MDFA09165

MotoFeber Blocks ambulance
MotoFeber blocks ambulance és un divertit caminador
que inclou 10 blocs de jocs amb diferents formes.

Aguanta fins a 25 kg. Rodes amples que asseguren estabilitat
i resistència. Afavoreix les habilitats cognitives i motores
fines. Dimensions: 60 x 28 x 46 cm (longitud x amplada x
alçada). Alçada del seient fins a terra: 28,5 cm. Perfecte per
utilitzar-lo dins o fora.

18
mesos

MotoFeber 1 Sprint red
MotoFeber 1 Sprint és un caminador de 18 mesos
a 3 anys. Lleuger i amb rodes amples per obtenir

una major estabilitat i resistència. Pes del producte: 2,86
kg. Promou el desenvolupament de la capacitat psicomotora
ajudant al desenvolupament global. Mida del producte: 62
x 32,5 x 49 cm (longitud x amplada x alçada). Alçada des
del seient fins a terra: 29 cm. Es pot utilitzar dins i fora.

18
mesos
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Tricicle de fusta natural
El petit Tom estàmolt orgullós del seu tricicle de fusta!
És de la mida adequada perquè pedali per la casa i

el jardí. Fabricat a Alemanya, gairebé indestructible. Mides:
47 x 27 x 35 cm.

ATV All Terrain Vehicle
Correpassadissos capaç de suportar 50 kg de pes.
Fabricat 100 % amb plàstic reciclat. Alçada del seient

29 cm. Els colors poden variar. Mides: 30 x 63 x 40 cm.

2+
anys

ATV All Terrain Vehicle 101,41 € MDAT12662

1+
anys

Tricicle de fusta natural 120,88 € MDOT700106

Tricicles i patinets

Tricicle de repartiment Plantoys
És temps de lliurament! Anem a passejar amb
aquest tricicle de repartiment. Té un contenidor

d'emmagatzematge, una base estable, empunyadures robus-
tes i una botzina especial que segurament farà que els caps
girin! Capacitat de pes: 60 kg.

Tricicle de repartiment Plantoys 145,35 € MDTC3479

18 mesos
a 5 anys



Endurance trike
Tricicle sòlid i resistent especialment dissenyat per
a un ús intensiu. Compleix les normes EN71 de la

CE. És de fàcil muntatge. Oferim servei de recanvis. 3 anys
de garantia del quadre i la forquilla. Seient amb 2 posicions.
Mides 2 anys: 62 x 52 x 43 cm. Mides 4 anys: 75 x 58 x 49
cm.

2+
anys

Performance trike
Tricicle sòlid i resistent especialment dissenyat per
a un ús intensiu. Compleix les normes EN71 de la

CE. És de fàcil muntatge. Oferim servei de recanvis. 3 anys
de garantia del quadre i la forquilla. Seient amb 2 posicions.
Mides: 64 x 51,5 x 44 cm.

2+
anys

Performance trike 94,72 € MDATS90009
Endurance trike 2-4 anys 95,57 € MDATS90002
Endurance trike 3-6 anys 111,00 € MDATS90003
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Evo trike 3x1 Feber
Evo trike 3x1 és un tricicle de passeig, de pedals i de
format "chopper". De 18mesos a 5 anys. Té un cinturó

de seguretat i uns pedals desactivables. Inclou una nansa
regulable en 3 posicions, nansa al seient per facilitar el seu
transport i estructura de metall. Mesures de tricicle muntat:
103 x 53 x 103 cm (longitud x amplada x alçada). Mesures del
chopper: 78 x 53 x 49, 5 cm (longitud x amplada x alçada).
Pes: 5,80 kg.

18
mesos

Evo trike 3x1 Feber 53,62 € MDFA10943

Baby trike Feber
Feber Baby trike és un tricicle molt lleuger, i això que
ocupa poc espai! Tricicle amb estructura metàl·lica

per a una major resistència, cinturó de seguretat, mànec
regulable, embragatge manual per bloquejar pedals i
bolquet. Té 2 posicions: seient d’empenta i tricicle amb pedals.
De 12 mesos a 3 anys. Pes: 3,86 kg. Mesures del producte
muntat: 97 x 48 x 96 cm (longitud x amplada x alçada).

12
mesos

Baby trike Feber 34,12 € MDFA12810



Funny scooter
Patinet sòlid i resistent especialment dissenyat per
a un ús intensiu. Rodes amples i sense radis per a

una millor estabilitat. Compleix les normes EN71 de la CE.
És de fàcil muntatge. Oferim servei de recanvis. 3 anys de
garantia del quadre i la forquilla. Mides: 57 x 60 x 43,5 cm.

2+
anys
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Funny scooter 111,85 € MDATS90449

Easy rider trike
Tricicle sòlid, resistent i molt divertit. Compleix les
normes EN71 de la CE. És de fàcil muntatge. Oferim

servei de recanvis. 3 anys de garantia del quadre i la forquilla.
Seient regulable. Mides: 70,5 x 52,5 x 49 cm.

3+
anys

Easy rider trike 115,24 € MDATS90010

Balance Bike 3-6 years
Aquesta bicicleta sòlida sense pedals permet als nens
desenvolupar el sentit de l'equilibri i l'ús de la força

i energia corporal per mantenir la bici en moviment.
Materials resistents a la intempèrie. Seient amb 2 posicions.
Mides: 75 x 40 x 55 cm.

3+
anys

Balance Bike 3-6 years 102,75 € MDAT90013

Taxi 3-7 years
Aquest sòlid taxi és ideal per a moltes hores de diver-
sió. El seu suport central ajuda a generar confiança

en els nens/es. Material resistent a l'intempèrie. Seients
amb 2 posicions. Mesures: 130 x 58 x 63 cm.

3+
anys

Taxi 3-7 years 150,42 € MDAT90004



A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar.
Consulti preus actualitzats a la nostra web�



Construccions

LEGO® 86

Construccions fusta 88

Construccions Eco-Bio 93

Construccions EVA 97

Construccions plàstic 98

Mosaics 104



Animals Lego Education
Set compost d'animals salvatges, animals de granja i mascotes, a
més de 4 targetes d'inspiració de construcció de doble cara que

representen 8 hàbitats diferents. Per ajudar els nens a aprendre què nece-
ssiten els animals per sobreviure i en què es diferencien. Inclou una targeta
amb 5 idees d´activitats.

Animals Lego education 147,62 € MDLED45029

2+
anys
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LEGO®

Lletres Lego Education
Explora les habilitats d'alfabetització primerenca
mitjançant el joc i nodreix la confiança dels nens a
mesura que juguen i aprenen ambelsmaons alfabètics

LEGO® DUPLO® i activitats inspiradores.
Contingut del set: 130 elements LEGODUPLO, entre d'altres,
una selecció de maons amb lletres de l'alfabet en una gran
varietat de colors, Targeta "Per començar" amb 5 activitats
i 4 targetes d'inspiració a doble cara.

Lletres Lego Education 123,42 € MDLED45027

3-5
anys

Les meves històries: Escenografies Lego
Education

Aquest set per a Educació Infantil fomenta la crea-
tivitat, imaginació i desenvolupament del llenguatge

per explicar històries. Els nens col·laboraran de la manera
més natural i desenvoluparan les seves habilitats per parlar
i escoltar a mesura que construeixen les seves històries i
participen en el joc simbòlic.
Contingut de la caixa: 109 maons LEGO® DUPLO®, entre
d'altres, tres bases per explicar històries imaons i personatges
exclusius, Targeta d'activitats “Per començar”, cinc targetes
d'escenaris a doble cara.

3-6
anys

Les meves històries: Escenografies 131,89 € MDLED45005
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Persones Lego Education
Deixa que els nens explorin les persones que confor-
men famílies, comunitats i cultures, amb les idees

d'aprenentatge lúdic, accessoris i figures LEGO DUPLO.
Contingut de la caixa: 44 peces, 26 figures LEGO DUPLO,
targeta “Per començar” i 4 targetes d'inspiració a doble cara.

Persones Lego Education 94,38 € MDLED45030

2+
anys

Maons creatius LEGO® DUPLO® set 160
peces

Aquest set demaons LEGO®DUPLO® inspirarà grans
idees a les ments dels més petits, fomentarà l'autoex-

pressió i desenvoluparà habilitatsmotores fines. Característiques
addicionals: 160 maons LEGO ® DUPLO ® en una varietat de
colors emocionants, 6 targetes de construcció de doble cara
per a suport i inspiració, una targeta d'activitats amb idees
inspiradores per a l'ensenyament.

3+
anys

Maons LEGO DUPLO® set 160 peces 71,39 € MDLED45019

Maons creatius Lego set 1000
peces

Estimula la curiositat natural per
explorar i aprendre amb aquest

versàtil joc de maons que permet crear tot
tipus de figures, objectes i edificis reals o
imaginaris, desenvolupant habilitats
motores fines. Contingut del set: 1.000 formes
i colors clàssics de LEGO®, 8 targetes de
construcció de doble cara per a suport i
inspiració, una targeta d'activitats amb idees
inspiradores per a l'ensenyament.

4+
anys

Maons creatius Lego set 1000 peces 64,13 € MDLED45020
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City Blocks Warm
Els City Blocks estan fets amb fusta natural i són
adequats per a nens més grans de 3 anys. Amb una

superfície llisa i suau, els nens poden fer servir els blocs de
fusta per construir vaixells, cases, helicòpters, castells i qual-
sevol altra cosa que puguin imaginar. Els City Blocks poden
exercitar la imaginació dels nens i el reconeixement de formes,
i millorar la coordinació ull-mà i la capacitat de classificació.
100 peces i 4 tonalitats de color. Mides peça: 11,7 x 2,35 x
0,78 cm. Embalatge: 26 x 25 x 5 cm.

4+
anys

City Blocks Cool
Els City Blocks estan fets amb fusta natural i són
adequats per a nens més grans de 3 anys. Amb una

superfície llisa i suau, els nens poden fer servir els blocs de
fusta per construir vaixells, cases, helicòpters, castells i qual-
sevol altra cosa que puguin imaginar. Els City Blocks poden
exercitar la imaginació dels nens i el reconeixement de formes,
i millorar la coordinació ull-mà i la capacitat de classificació.
100 peces i 4 tonalitats de color. Mides peça: 11,7 x 2,35 x
0,78 cm. Embalatge 26 x 25 x 5 cm.

4+
anys

City Blocks Warm 26,45 € MDATMD1115

City Blocks Cool 26,45 € MDATMD1116

Construccions fusta

Construeix el teu robot Plantoys
Aquest encantador robot té quatre caps intercanvia-
bles, que ensenyen emocions i ofereixen diferents

experiències tàctils i auditives. Les cames estan articulades
i permeten que el robot estigui dret o assegut.

3+
anys

Construeix el teu robot Plantoys 29,84 € MDTC5183

Construcció tren de fusta
Tren de fusta amb blocs de construcció. Disposa de
rodes, per això es pot moure d'un lloc a un altre. Els

nens poden gaudir apilant, classificant, transportant i alineant
les formes a voluntat. Fabricat amb fusta de Freixe i Bedoll.
Tractat amb oli de llinosa natural. Mides: 13 cm d'alt i 68 cm
de llarg.

18+
mesos

Construcció tren de fusta 80,44 € MDTEY04819



Blocs de construcció de fusta Conte de Fades
Aquesta joguina consta de 55 elements temàtics de
colors en una pràctica caixa de regals. S'inclouen les

peces següents: carruatges de color brillant, arbres, cases
pintoresques, senyors, criatures de conte de fades i altres
articles. Feta de fusta ecològica dels Carpats i pintada amb
pintura basada en aigua, que no té olor i és absolutament
segura per als nens.

18
mesos

89

Construccions

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Blocs de construcció de fusta Ciutat
El conjunt consta de 55 peces d’elements temàtics
de colors d’un entorn urbà. Un nen pot crear una

ciutat petita segons la seva pròpia idea. Desenvolupa el
pensament creatiu i unamotricitat fina. Feta de fusta ecològica
dels Carpats i pintada amb pintura basada en aigua, que no
té olor i és absolutament segura per als nens.

18
mesos

Blocs de fusta natural 30,70 € MDAT16101

Blocs de fusta natural
Construcció amb 100 peces de fusta natural. Inclou
guia amb 18models per construir. Mides: 22,5 x 22,5

x 22 cm.

2+
anys

Blocs de fusta
Joc de 100 blocs de fusta. Desenvolupa la creativitat
del nen amb aquests gruixuts blocs de fusta sòlida.

Presentat en una galleda de cartró. Mides: Ø 22,5 x 22 cm.

2+
anys

Blocs de fusta 33,32 € MDAT16370

Construcció formes geomètriques
Diverteix-te fent construccions amb les diferents peces
de fusta. Inclou un cotxe amb rodes. Formes originals

i colors molt vius. Desenvolupa la imaginació i la coordinació
ull/mà. Aprenentatge de les diferents formes geomètriques.
Formes originals i colors molt vius.

Construcció formes geomètriques 21,75 € MDGO50203

1+
any

Blocs Conte de Fades 25,39 € MDTO13906 Blocs de construcció Ciutat 25,39 € MDTO13913
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Blocs de construcció Clever-Up! 1.0
Es visualitzen relacions matemàtiques i físiques
senzilles com la gravetat i l'equilibri. Contingut: 46

peces (24 cubs, 8 panells, 14 llistons) i un quadernet. Materials:
faig. Mides: Cubs de 4 x 4 x 4 cm.

1-8
anys

Blocs de construcció Clever-Up! 2.0
Es visualitzen relacions matemàtiques i físiques
senzilles com la geometria i la comprensió inicial de

quantitats i números. Contingut: 66 peces (24 cubs, 16 panells,
18 llistons, 8 carreus) i un quadernet. Material: faig. Mides:
Cubs de 4 x 4 x 4 cm.

1-8
anys

Blocs de construcció Clever-Up! 1.0 48,55 € MDOT306248 Blocs de construcció Clever-Up! 2.0 63,16 € MDOT306249

Blocs de construcció Clever-Up! 3.0
Es visualitzen relacions matemàtiques i físiques
senzilles com la geometria i els primers càlculs.

Contingut: 108 peces (30 cubs, 18 carreus, 24 varetes, 12
panells, 24 llistons) i un quadernet. Material: faig. Mides:
Cubs de 4 x 4 x 4 cm.

1-8
anys

Blocs de construcció Clever-Up! 4.0
Es visualitzen relacions matemàtiques i físiques
senzilles com ara el moviment, l'equilibri i l'impuls.

Introdueixen l'aprenentatge digital inicial. Contingut: 160
peces (36 cubs, 24 carreus, 30 varetes, 18 panells, 0 llistons,
4 llistons per a boles, 6 boles, 12 prismes triangulars) i un
quadernet. Material: faig. Mides: Cubs de 4 x 4 x 4 cm.

1-8
anys

Blocs de construcció Clever-Up! 3.0 97,10 € MDOT306250 Blocs de construcció Clever-Up! 4.0 141,84 € MDOT306251

Blocs de construcció amb sistemaClever-Up! Els blocs
de construcció, panells i llistons permeten iniciar-se a
la construcció. Permeten salvar obstacles i construir
diferentspisosevitant construccions inclinades. Els/les

mestres d'obra exploren, formen files i apilen els blocs. Més endavant, dissenyaran
patrons i edificis més complexos. Així s'aconsegueix una construcció integral i un
aprenentatge creatiu.
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Piks Oppi
Piks és una joguina creativa dissenyada per desenvolupar l'atenció i la concentració dels nens/es. L'objectiu del joc
és senzill: crear l'estructura més original i impressionant sense deixar caure cap peça! Conté tres tipus de cons de
silicona (petits, mitjans i grans), però també taulers de fusta de diferents formes. En col·locar els cons i els taulers
un sobre els altres, la silicona aguanta la fusta i ofereix moltes possibilitats gràcies a una dinàmica de construcció
nova i lúdica.

Petit: 24 peces: 18 cons de silicona (no tòxica), 6 taulers de
fusta de faig i fulletó d’instruccions (incloent-hi exemples de
cartes creatives)

Lot 24 peces petites Piks Oppi 25,65 € MDTCSK023-6
anys

Gran: 64 peces: 48 cons de silicona (no tòxics), 16 taules de
fusta de faig, fulletó d’instruccions (inclosos exemples de targe-
tes creatives) i bossa de cotó natural OPPI®.
Lot 64 peces grans Piks Oppi 64,12 € MDTCBK02

Les cartes creatives Piks són un conjunt de 24 cartes (tres
nivells de dificultat i un nivell de repte) que ofereix als nens
múltiples possibilitats creatives per fer amb els Piks. Són un
exemple, però també una eina per expressar-se i imaginar
un món nou: torres, edificis, animals, fauna, personatges,
etc. ...

Piks cartes creatives Oppi 6,84 € MDTCCC013-12
anys

https://youtu.be/alxYcLwkdlQ
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Motor Skills Twist and Turn Tall Tower
Torre gegant de fusta amb rosca i 6 discos giratoris
que es poden introduir fins a la base. Una manera

divertida de treballar les habilitats motores i de manipulació
a l'aprenentatge. Alçada de 56 cm i base de 25 x 25 cm.

10+
mesos

Motor Skills Twist and Turn Tall Tower 146,35 € MDTEY10995

Lot construccions fusta
Vagó de construcció amb torres, pilars i diversos panells
amb una base amb rodes. Es combinen amb qualsevol

bloc de 4 cm. Pesa 25 quilos. És l'únic vagó de peces de fusta
que es pot transportar fàcilment. Conté 125 blocs de fusta
robusta. A partir de 1 any. Per jugar 1 o més nens i entretenir
molta estona.

1+
any

Lot construccions fusta 567,60 € MDOT125482

Troncs de llenyataire
Aquests troncs de llenyataire, fabricats amb foam
perquè semblin troncs d'un arbre de veritat, es poden

fer servir tant a l'interior com a l'exterior per crear nombro-
sos dissenys interessants. Construeix la teva pròpia cabanya
de fusta o crea un pont sobre el qual saltar. El joc inclou 15
troncs i 15 discos. Només cal passar un drap per netejar-lo.
Lot de 30 peces.

Troncs de llenyataire foam 125,27 € MDTEY06100

Stacking Tower
Construeix una divertida torre de colors. Pots fer
créixer la torre completament recta o encorbada

sense que caigui!, depenent de com col·loquisles diferents
peces de colors. Mides: 8 x 5 x 20 cm.

2+
anys

Stacking Tower 15,35 € MDAT16117

3+
anys
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Carro amb blocs de fusta
El petit Tom va rebre un arrossegament amb 98 blocs
de fusta natural. Una joguina que gaudirà durant

molts anys. Primer per apilar blocs un damunt l'altre; més
tard per a construccions més sofisticades. Tom, un futur
arquitecte? Mides: 41 x 21 x 14 cm.

1+
any

Carro amb blocs de fusta 80,59 € MDOT700107

Construccions Eco-Bio

Eco beams building set
Joc de construcció format per 32 bigues de colors,
fabricades amb materials parcialment biobasats que

redueixen l'impacte mediambiental. Està concebut tant pel
desenvolupament d'habilitats i destreses com la psicomotricitat
fina, així com per la concentració, la perseverança, la
cooperació i el treball en equip. La guia didàctica proposa 40
activitats ordenades segons el nivell de dificultat.

2+
anys

Eco beams building set 23,52 € MD32150

Eco chains
Set de baules de colors per encadenar, fabricats amb
materials parcialment biobasats que redueixen l'impacte

mediambiental. El disseny facilita l'enganxament i permet la
manipulació per les mans més petites.

2+
anys

Eco chains 11,31 € MD32151

Activity eco nuts & bolts
Set de cargols i femelles de gran mida i 4 targetes
d'activitats, amb les tres formes geomètriques bàsi-

ques: cercle, quadrat i triangle. Potencien la destresa manual
i la coordinació motora mitjançant l'acció de cargolar i
descargolar. Duradors i molt resistents, estan fabricats amb
materials parcialment biobasats que redueixen l'impacte
mediambiental.

2+
anys

Activity eco nuts & bolts 12,13 € MD32155



Quan els éssers humans
utilitzen l'energia en les

activitats quotidianes, s'allibera
C02 a l'atmosfera

La canya de sucre es
planta per utilitzar-la en molts
productes com menjar, roba,
medicina, però també per a

més coses...

Aquest etanol es fa servir
per fer Green PE

(Green Polyethylene).

El Green PE es fa servir per
fabricar els productes

BIOBUDDI.

Els productes són reciclables.
El material es pot reutilitzar
pels nostres productes.

La canya de sucre absorbeix el
gas carboni de l'aire a mesura
que creix. Això redueix el CO2 a

l'atmosfera.

Com es produeix?

Com fa
BIOBUDDI els
seus productes?

Les restes de les produc-
cions de canya de sucre són utili-
tzades com a matèria primera i es
transforma en etanol, un tipus

d'alcohol.

+1 base+1 base
+2 bases+2 bases

+3 bases+3 bases
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Els blocs de construcció Biobuddi estan fets de polietilè
verd (PE verd), que és un bioetanol fabricat amb residus
vegetals de les plantes de canya de sucre. Són recic-
lables. SEGURS, SOSTENIBLES I ECOLÒGICS. Un
desenvolupament únic amb el qual BiOBUDDi és el
primer en el món a fabricar fitxes de construcció de
base biològica i sense emissions negatives de CO₂.

Blocs Biobuddi
Blocs assortits de formes i colors amb fulletó informatiu ecolò-
gic incloent exemples per crear decoració de les estructures

amb adhesius.

18
mesos

Blocs Biobuddi
60 peces + 2 bases 36,15 € MDRTBB0008

Blocs Biobuddi
40 peces +1 base 26,05 € MDRTBB0006

Blocs Biobuddi
100 peces + 3 bases 52,18 € MDRTBB0010



+1 base+1 base+1 base+1 base
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Àrtic Biobuddi
Maleta amb 12 peces. Fulletó pas a pas i exemple
de 2 animals.

18
mesos

Àrtic Biobuddi 14,20 € MDRTBB0101

Números Biobuddi 27 peces
Capsa que conté 27 blocs, 1 placa base, lletres de
l'alfabet adhesives i fulletó informatiu ecològic amb

pàgines per pintar.

18
mesos

Lletres Biobuddi 36 peces
Capsa que conté 36 blocs, 1 placa base, lletres de
l'alfabet adhesives i fulletó informatiu ecològic amb

pàgines per pintar.

18
mesos

Nombres Biobuddi 27 peces + base 21,17 € MDRTBB0002 Lletres Biobuddi 36 peces + base 24,22 € MDRTBB0005

Jungla Biobuddi
Maleta amb 27 peces. Fulletó pas a pas i exemple
de 2 animals.

18
mesos

Jungla Biobuddi 19,86 € MDRTBB0106

T-Rex Biobuddi
Maleta amb 38 peces. Fulletó pas a pas i exemple
de 2 animals.

18
mesos

T-Rex Biobuddi 24,05 € MDRTBB0187



Camió i cotxes de carreres Biobuddi
Maleta amb 38 peces. Inclou: rodes i accessoris.18

mesos

Camió i cotxes de carreres Biobuddi 31,19 € MDRTBB0239
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Tren Biobuddi
Maleta amb 38 peces. Inclou: rodes i accessoris.18

mesos

Tren Biobuddi 31,19 € MDRTBB0241

Avions Biobuddi
Maleta amb 38 peces. Inclou: rodes, hèlixs i accessoris.18

mesos

Avions Biobuddi 31,19 € MDRTBB0240

Granja de cereals Biobuddi
Maleta amb 39 peces. Inclou: rodes i accessoris.18

mesos

Recol·lectora Biobuddi
Maleta amb 22 peces. Inclou: rodes i accessoris.18

mesos

Granja de cereals Biobuddi 26,05 € MDRTBB0243Recol·lectora Biobuddi 19,08 € MDRTBB0245
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Build Eco World
Build toWorld és un conjunt de diver-
ses peces soltes que es poden

connectar per proporcionar una gran varie-
tat d’escenaris de joc. Està dissenyat per ser
obert i versàtil, demanera que es produeixen
idees i que siguin dissenyadors, enginyers,
artistes i inventors. Bases fabricades amb
bambú i els tubs són d’una barreja de polpa
de fusta. Netejar amb un drap humit. No és
adequat per submergir-se en aigua. Consta
de 86 peces.

+3
anys

Build Eco World 284,01 € MDTEY11634

Construccions EVA

Blocs EVA XL de construcció
Pack de 80 peces de suaus blocs de construcció
d’escuma EVA. No fan soroll, no es deformen i són la

combinació perfecta per a un ús intens i terres delicats. No
recomanem per a nens/es menors de 2 anys, ja que els poden
mossegar. No contenen BPA, clorurs, metalls pesants, fenols,
làtex o altres substàncies tòxiques. Totalment reciclable. Inclou
bossa de lli. Mida: 35 x 31 x 8 cm.

2
anys

Megablocs EVA de construcció Nature
Paquet d’11 peces de suaus blocs de construcció
d’escuma EVA. No fan soroll, no es deformen i són la

combinació perfecta per a un ús intens i terres delicats. No
recomanem per a nens/es menors de 2 anys, ja que els poden
mossegar. No contenen BPA, clorurs, metalls pesants, fenols,
làtex o altres substàncies tòxiques. Totalment reciclable.
Inclou bossa de lli. Mida: 39 x 31 x 8 cm.

+3
anys

Blocs EVA XL de construcció 56,37 € MDRTVBLO71

Megablocs EVA de construcció Nature 49,40 € MDRTVBLO80
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Buni
Per als més petits, gràcies a la facilitat d'acoblament
i les peces arrodonides i flexibles. Amb guia didàc-

tica i fulletó de muntatge. Presentats en pràctics conteni-
dors. 74 peces de 8 cm.

18-36
mesos

Construccions plàstic

Buni contenidor 74 peces 29,22 € MD32210

Buni Súper
Peces gegants per a les mans més petites, de gran
resistència i durabilitat. Acompanyat d'exemples de

construccions i guia didàctica. 36 peces de 16 cm.

18-36
mesos

Buni Súper maletí 36 peces 40,62 € MD32220

Kim Bloc Súper
Peces de granmida, fabricades amb plàstic flexible,
resistent i silenciós. Fàcil d'encaixar i molt mane-

jable. S'adjunten exercicis senzills de muntatge i guia didàc-
tica per a l'educador. Set de 40 peces de 25 cm.

18 mesos
a 5 anys

Kim Bloc Súper 45,50 € MD32470

Maons Lado
Caixa 36 maons encaixables de gran resistència. Els
maons són elements senzills, però molt útils per a

l'Educació. Els primers anys s'aprèn l'ús coordinat de les
mans i els ulls, així com el control muscular i corporal. Com
a concepte matemàtic, ajuden el nen a introduir-se en el
càlcul sense adonar-se'n. Mides del maó: 24 x 12 x 6 cm.

2+
anys

Maons Lado 210,54 € MDLA120



I.V.A
SUPER REDUÏT
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Blocks
Molt versàtil i amb varietat de peces i colors. Disposa
de rodes per poder construir vehicles. S'adjunten

models a seguir comaexemple i guia didàctica per a orientació
del professorat. Sam, Eddie & Lisa.

3-6
anys

Contenidor 120 peces de 9 cm 25,97 € MD32310
Maletí 300 peces de 9 cm 56,08 € MD32315

Diverpul
La família dels pops són les úniques peces que
permeten fer construccions planes (tipus mosaic) i

estructures volumètriques en 3 dimensions, amb parts
espacials penjants. Pop d'especialíssim disseny, amb 4 potes,
agafador i allotjaments a la part superior. Pulpí compatible
amb les altres peces, amb 1 pota i agafador. Tot a maleta.
Contingut:
● 2 plaques de 26,5 x 20 cm.
● 126 Pops, 84 Popets, 24 Pulpins. Total 234 Pcs.
● 1 Guia de models.

3+
anys

Diverpul 68,24 € MDLA487
Complements Diverpul:
Pot 115 pops i popets 34,95 € MDLA488
5 plaques transparents 265 x 195 mm 42,52 € MDLA4535

Blocks Súper
Construcció de peces grans, robustes i resistents.
Complementada amb rodes amb què es poden

construir vehicles, i també amb mòduls figuratius de caps,
pèls i cossos que permeten crear simpàtics personatges.
64 peces. Les peces més grans fan 18 cm. Els personatges
fan 10,5 x 7,5 cm. Inclou exemples de construccions i Guia
Didàctica.

18 mesos
a 5 anys

Blocks Súper Racing
Assortiments de jocs de construcció molt complets
i amb caràcter de joc simbòlic o d'imitació. Tots els

elements són grans i fàcils de manipular pels nens petits.
Totes les peces són versàtils i es poden muntar de diferents
maneres. El nou programa de jocs Blocks Súper ofereix
diferents models de vehicles, trams de circuits i blocs de
puntes decorades que permeten muntar diferents centres
temàtics. Inclouen personatges per crear escenes de joc.
Inclou: 47 peces, 2 cotxes, 2 personatges, 5 rectes, 8 corbes
i 2 rampes.

18 mesos
a 5 anys

Maletí 64 peces 40,62 € MD32337
Contenidor 96 peces 69,11 € MD32338

Blocks Súper Racing , 47 peces 51,20 € MD32345
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Joc maons efecte gel
Viatja al Pol Nord i construeix una cova de gel amb
aquests maons d'escuma blanca i resistent. Són lleu-

gers, així que no farà malbé els dits de les mans i els peus
si cauen. Apte per a ús en interiors i exteriors. Color blanc,
fabricat amb escuma. Alçada: 9 cm. Longitud: 20 cm.
Profunditat: 6 cm.

3+
anys

Maons glacials
Maons transparents i brillants. Podràs crear cons-
truccions de gel i recrear una escena de fantasia

hivernal amb les teves construccions. Fes servir aquests
maons per construir cases, torres, castells, parets de gel i
fins i tot un iglú. Utilitza la il·luminació per crear una
experiència sensorial. Desenvolupa les habilitats motores
fines. Producte fabricat amb resina. Cada joc conté 25
maons. Mides de cadamaó: 21 x 7 x 10 cm (amplada x altura
x profunditat).

3+
anys

Maons glacials 25 peces 113,81 € MDTEY06048

Joc maons efecte gel 115,92 € MDTEY00926

Animatch
Cossos, caps, potes, cues i crestes per muntar els
animals més simpàtics i extravagants. Fàcil sistema

d'ancoratge, com si fossin ròtules. Els cossos dels animals,
fabricats amb plàstic dur, i la resta de components, amb
material més tou. Joc extraordinàriament divertit, per passar
moltes hores de joc. Afavoreix la imaginació i la destresa
manual. Set de 31 peces.

3-6
anys

Animatch 34,92 € MD97217
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Interstar Blocks
Variada sèrie de mòduls diferents per multiplicar les
possibilitats de joc. Amb una suau pressió permet

muntar sense dificultat les construccions més originals i
divertides.

3-6
anys

Interstar Blocks 100 peces 45,65 € MD94039

Cadenes dentades
Baules senzilles i dobles que, pel seu disseny especial,
permeten que encaixin de forma rígida o flexible.

Poden formar muntatges plans i amb volum. Afavoreix la
creativitat, alhora que s'exercita la mobilitat manual i s'ad-
quireixen precisió i força muscular. També es fan servir com
a elements bàsics de compte, ajudant a la comprensió de
les primeres operacions aritmètiques. La creació de regles
de diferents longituds afavoreix la discriminació de mides,
podent realitzar-se exercicis de classificació i comparació.
Galleda de 245 peces.

3+
anys

I.V.A
SUPER REDUÏTCadenes dentades 40,50 € MDLA111

Interstar Rings
Original joc de construcció amb un tipus de punta
multidireccional: un cèrcol amb 6 boles. Fabricat

amb plàstic molt robust. 48 peces de 8 cm.

3-6
anys

Interstar Rings 48 peces 42,24 € MD94013

Maximix
Una manera molt divertida de crear personatges
propis per jugar i inventar històries. Només és qüestió

d'imaginació. Les peces són molt fàcils de muntar. El joc
compta amb quatre cossos, peus i braços, a més de molts
accessoris per personalitzar les creacions. Desenvolupa la
motricitat fina i afavoreix l'atenció i la discriminació de formes.

3-6
anys

Maximix 30,85 € MD97115
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Set de construcció magnètica
Conjunts de construcció magnètica de 36 i 42 peces
grans compostes per barres de diferents colors i esferes.

Gràcies a la força magnètica dels elements, podeu formar
estructures geomètriques infinites en 3D. El joc també inclou
un manual amb una gran varietat d’estructures suggerides i
un maletí per guardar totes les peces. Els nens/es desenvolu-
paran habilitats motrius fines, pensament lògic, milloraran la
memòria visual i la capacitat de concentració.

+18
mesos

36 peces 44,72 € MDBP69692
42 peces 55,39 € MDBP69693

Marble Run
Circuits de boles amb què es
poden realitzar infinitat de combi-
nacions de muntatges. Molt

divertit en fer lliscar les boles a través
dels diferents camins tubulars, rails,
ruletes petites i mòduls amb paletes que
les desviaran del camí previst. 60 peces.

Magnetics
Peces grans que faciliten l'adherència i la manipulació,
amb forts imants interiors que refermen el muntatge

de les unes amb les altres. Afavoreix l'aprenentatge dels
colors i l'orientació espacial, així com experimentar amb el
joc del magnetisme. Atractiu i divertit. Estoig de 36 peces de
5 i 8 cm.

3-6
anys

Magnetics 36 peces 51,20 € MD94105

3-6
anys

Marble Run 26,78 € MD94116

Pegy Bricks
Facilitat d'acoblament i possibilitats il·limitades a l'hora
de combinar les peces. Amb Pegy Bricks, el nen pot

recrear multitud de situacions a partir de les construccions
i inventar els vehicles més bojos. Inclou fulletó amb models
per copiar. Desenvolupa la motricitat fina i afavoreix l'atenció
i la discriminació de formes. Disposa de 94 peces i models
per copiar.

3-6
anys

Pegy Bricks contenidor de 94 peces 40,62 € MD94043
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Junior Engineer
Fàcil de construir i jugar. Amb sistema de bloqueig
de les peces que ajuden a estabilitzar el conjunt del

joc. Inclou elements cridaners com la turbina giratòria, la
serra-mar, el túnel, etc. Tots els articles de la col·lecció
Wonder Trix Track es poden barrejar i ajuntar per jugar i
crear un conjunt de joc més gran, per a una major diversió.
79 peces.

3-7
anys

Mecatech
Construcció de tipus mecànic amb múltiples possi-
bilitats de muntatges. La combinació de tots els

elements multiplica les possibilitats de construir peces de
diferent complexitat. Cal destacar la qualitat dels materials
amb què s'ha fabricat i la col·lecció de fitxes-guia de grans
mides que permeten crear diferents models pas a pas.
Disposa de 106 peces, fitxes guia, plaquetes flexibles,
passadors, eixos, cargols, femelles i rodes.

4-9
anys

Activity Mecaniko
Joc de primeres enginyeries completament renovat.
Proveït de varietat d'elements, incloent clau anglesa,

cargols, femelles, politges, etc. Desenvolupa raonaments que
sentin la base per començar a fer muntatges més complexos.
Disposa de 8 targetes de joc. 191 peces.

4-9
anys

Junior Engineer 79 peces 60,97 € MD95002

Mecatech 16,20 € MD95015

Activity Mecaniko 35,73 € MD32657
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Bead&Clip
Tres maneres diferents de
posar boles en una plantilla.

Pots fer-ho amb pinces, escuradents i
cullera.

Mosaics
Baby Color

Divertit mosaic de pivots de fusta. Aprèn els colors
encaixant correctament els pivots a cada làmina.

Pivots molt gruixuts per a nens petits. Les làmines són
progressives de menys a més dificultat. La caixa és part del
joc. Desenvolupa l'habilitat manual ull/mà, percepció visual
i motricitat fina. Il·lustracions originals de Susana Hoslet.

Mosaic de fusta
Clàssic joc dels mosaics de fusta. Completa les 5
làmines il·lustrades o crea tu mateix els teus propis

dissenys en una làmina que incloem en color negre amb els
pivots de fusta de colors. Les làmines són de dificultat progres-
siva. Incloem un fullet amb exemples per a la làmina negra.
La caixa pertany al joc. Desenvolupa la coordinació ull/mà,
la creativitat i la discriminació de colors. Il·lustracions de
Susana Hoslet.

Baby Color 20 peces 16,13 € MDGO53140 Mosaic de fusta 14,78 € MDGO53136

2+
anys

3+
anys

2+
anys

Bead&Clip 23,69 € MDCA8178

Solar Dinamic
Permet la construcció de 10 models diferents amb
moviment. No necessita piles, sinó que funciona

gràcies a l'energia acumulada al panell solar. Acompanyat
d'una detallada guia de muntatge, pas a pas, dels models.
Una manera pràctica de conèixer l'energia solar. 160 peces.

7-10
anys

Solar Dinamic 160 peces 40,62 € MD94104



30 x 21 cm

36 x 39 mm

4 model
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Superpegs, mosaics gegants
Pensat per lesmans delsmés petits/es. Pinxos de grans dimensions i de fàcilmanipulació en encaixar-
los sobre les plaques. Presentats en 4 formes i 4 colors diferents, permeten realitzar amb lamàxima
fidelitat, els variats models de dibuixos i mosaics que queden fàcilment fixats a les bases de les
plaques transparents. Dins dels aspectes psicopedagògics que contribueix a desenvolupar aquest
joc, destaquen la coordinació viso-motora, la discriminació de formes i colors, l'organització espacial,
la imaginació i l'expressió verbal. Molt divertit.

Maletí cartró Superpegs Placa + 4 models assortits + 64 pegs

Set 2 plaques 38 x 30 Superpegs
Superpegs: Set de 2 plaques/38 x 30 cm, suports
per inserir els superpegs i crear divertits mosaics.

Aquest joc desenvolupa la creativitat, exercita la coordinació
del moviment dels dits mitjançant l'adherència de pinça i
consolida les primeres nocions espacials.

2-5
anys

Set 2 plaques 38 x 30 Superpegs 17,01 € MD95024

2-5
anys

2-5
anys

2-5
anys

Lot 6 làmines Superpegs
Fitxes model per utilitzar amb els Superpegs.

Lot 12 models placa 38 x 30 cm

Lot 6 làmines Superpegs 13,76 € MD95023 Lot 12 models placa 38 x 30 cm 8,87 € MD95076

Maletí cartró Superpegs
Placa + 4 models ass. + 64 pegs 24,34 € MD95080



Ø10mm Ø15mm Ø20mm

106

Construccions

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Pot de Superpegs
Super Pegs/128 peces per fer mosaics. Exerciten la
coordinació mà/ull i la motricitat fina exercitant movi-

ments com l'adherència de pinça. Aprenen a fer exercicis
d'associació, a discriminar els colors i desenvolupen l'orien-
tació espacial. Diàmetre: 4 cm.

Pegs i mosaics
El clàssic joc delsmosaics que,mitjançant exercicis de concentració
i atenció, permetel desenvolupamentde la coordinacióviso-motora,
la creativitat, l'orientació espacial i la discriminació de colors.
Disponibles en 2mides de pegs: 15 i 20mm, i 2 safates: la clàssica
de color blanc opac i la transparent, que permet visualitzar-hi els
diferents models de fitxes per poder reproduir el mosaic triat.

2-5
anys

Pot de 128 Superpegs 20,27 € MD95022

Placa transparent 30 x 21 cm / Lot 6 uts. 23,52 € MD31830Placa blanca 30 x 21 cm / Lot 6 uts. 17,82 € MD31825

Pegs 10 mm

Placa blanca per a pegs
30 x 21 cm / lot 6 uts

Pegs 15 mm

Placa transparent per a pegs
30 x 21 cm / lot 6 uts

Pegs 20 mm

Pot 2600 Uts. 31,66 € MD31810 Pot 1300 Uts. 31,66 € MD31815 Pot 650 Uts. 31,66 € MD31820

3-6
anys

3-6
anys

3-6
anys

3-6
anys

3-6
anys
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Lot 6 làmines
10 mm Bestioles

Lot 6 làmines
10 mm Bestioles 2,85 € MD31862

3-6
anys

Lot 6 làmines
15 mm Robots

.Lot 6 làmines
15 mm Robots 2,85 € MD31863

3-6
anys

Lot 6 làmines
20 mm Dinos

Lot 6 làmines
20 mm Dinos 2,85 € MD31864

3-6
anys

Design & Drill® See-Through
Creative Workshop

Augmenta les habilitats creatives! Els joves enginyers
poden seguir targetes de patrons o crear dissenys

personalitzats amb el trepant elèctric per col·locar els cargols
de colors als forats correctes de la base transparent. Inclou
trepant, tres broques, 120 cargols de plàstic, tornavís manual,
clau combinada, targetes d'activitats i guia. El tauler medeix
30 x 30 cm. El trepant requereix 3 piles AA, no incloses. Joc
de 133 peces.

3+
anys

Design & Drill® Creative Workshop 51,89 € MDLEEI4114
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Descobriments

Mirall animals
Mirall irrompible amb forma d'animals.

All about me 2-in-1 mirrors
Ajuda els nens a aprendre-ho tot sobre si mateixos
amb aquests miralls de doble cara fàcils de sostenir.

D'una banda és un mirall regular i de l'altra és un mirall
divertit que deforma allò que reflecteix. Panells de miralls
irrompibles, no són de vidre. Mida 15cm L. Joc de 6.

18+
mesos

Ovella 18,93 € MDHE949
Ruc 18,93 € MDHE950
Vaca 18,93 € MDHE951
Gallina 18,93 € MDHE952

All about me 2-in-1 mirrors 36,49 € MDLER3371

0+
mesos

Manta de jocs Oca Little Dutch
En aquesta suau i encoixinadamanta de joc, els nadons
es trobaran a l'estany del pagès. La petita oca i els

seus amics esperen ser descoberts. No tindran temps d’avo-
rrir-se gràcies als diferents materials i activitats
per explorar, com ara unmirall, un sonall i jogui-
nes amagades.

+0
mesos

Baby gym amb joguines Oca Little Dutch
Aquest gimnàs per nadons està fabricat en fusta resis-
tent i inclou tres peluixos de textures diferents per

jugar i sentir. Als nadons els encanta explorar aquestes belles
joguines. L’abella té un petit mirall a la panxa, l’oca sonall i les
fulles de les flors tenen un toc cruixent. El gimnàs dels nadons
promou la coordinació de la mà-ull i estimula els sentits.

+0
mesos

Manta de jocs Oca Little Dutch 53,82 € MDTC8508 Baby gym amb joguines Oca Little Dutch 42,71 € MDTC8510
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All about me double sided
mirror boards

Taulers portàtil doble cara que presenten el contorn
d'una cara en un costat i un mirall a l'altre. Els nens

miren el seu reflex i després dibuixen trets facials a la cara
delineada. Mida 12 cm de diàmetre. Joc de 4 peces.

3+
anys

All about me double sided mirror boards 23,38 € MDLER3373

Mossegador peu Lanco
Elmossegador peu de Lanco està fabricat amb cautxú
natural totalment biodegradable i sostenible. Fet a

mà, decorat amb pigments de qualitat alimentària i hermètic,
totalment segur per al nadó. És un mossegador molt suau
i agradable per a les genives del nadó. Afavoreix la coordi-
nació ull-mà. El seu forat afavoreix l'exploració i la motricitat
fina del nadó.

0+
mesos

Mossegador mà Lanco
El mossegadormà de Lanco està fabricat amb cautxú
natural totalment biodegradable i sostenible. Fet a

mà, decorat amb pigments de qualitat alimentària i hermètic,
és totalment segur per al nadó. És unmossegador molt suau
i agradable per a les genives del nadó. Afavoreix la coordi-
nació ull-mà. El seu forat i els ditets afavoreixen l'exploració
i la motricitat fina del nadó.

0+
mesos

Mossegador peu Lanco 12,82 € MDTCL90523 Mossegador mà Lanco 12,82 € MDTCL90522

Ànec clàssic Lanco
L'ànec clàssic de Lanco va ser dissenyat als anys 60
pel nostre fundador Alfredo Benet i va ser el primer

aneguet de cautxú 100% natural. Està fet de cautxú natural
totalment biodegradable i sostenible. Fet a mà, decorat amb
pigments de qualitat alimentària i hermètic, sent totalment
segur per al nadó. Es una joguina molt suau i agradable per
a les genives del nadó. Afavoreix l'estimulació sensorial gràcies
als diferents relleus i la coordinació ull-mà. És ideal per
acompanyar els petits al bany.

0+
mesos

Ànec clàssic Lanco 11,11 € MDTCL90805

Asteroidea Lanco
Asteroidea és un mossegador inspirat en la natura i
el mar. Està fet a mà, amb cautxú natural totalment

biodegradable i sostenible. Decorat amb pigments de qualitat
alimentària i hermètic. La seva textura presenta rugositats
per estimular les genives del nadó, proporcionant una sensació
d'alleujament molt agradable. És d'un color cridaner ideal per
al desenvolupament visual. Afavoreix l'estimulació sensorial
gràcies als diferents relleus i promou la coordinació ull-mà.
Ideal per fer un lleuger massatge al nadó.

0+
mesos

Asteroidea Lanco 13,67 € MDTCL90422
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Set astronomia Lanco
Conjunt de formes geomètriques fetes amà de cautxú
natural. Dissenyat per afavorir el desenvolupament

d'habilitats motores, la coordinació mà-ull i les habilitats
visioespacials i visioconstructives. Conté 3 cubs de colors,
un cilindre i una esfera en contrastos en blanc i negre per
estimular el desenvolupament visual i el gateig.

0+
mesos

Set astronomia Lanco 27,36 € MDTCL8030

Aprenentatges

Blocs tous
6 cubs de colors de tela farcits d'escuma, suaus i lleugers
per prémer, llençar i construir. El nadó va progressant

en unir els 12 parells d'animals, la carretera amb cotxes i cons-
truir una divertida torre de mongetes màgiques. Els cubs es
guarden en una bossa transparent per portar a qualsevol lloc.
Es poden rentar a màquina.

0+
mesos

Blocs tous 26,10 € MDGO19811

Rosegador OgoBolli Gummi
Rosegador 100% de silicona alimentària, rentable al
rentaplats, lliure de BPA, PVC i Ftalats, es pot posar al

congelador per a l'efecte fred i, per tant, relaxar els músculs
de la mandíbula i ajudar a la dentició. Mida: 7,65 Ø x 0,72 cm.

6
mesos

Nabiu 8,62 € MDRTBLU001
Aranja 8,62 € MDRTBLU003

Bola sensorial Floral
Bola sensorial feta de goma de cautxú 100% natural,
procedent dels arbres d'Hevea, amb pigments natu-

rals. Molt higiènic, sense floridura, biodegradable i ecològic.
Calma les genives durant la dentició, suau, fàcil d’agafar,
desenvolupa les habilitats motrius i també és una bona
joguina de bany. Al seu interior hi ha un petit sonall. Qual-
sevol imperfecció la fa única, ja que estan fetes a mà. Lliure
de BPA i Ftalats. Netegeu amb sabó i aigua (màxim 30º), no
esterilitzeu i assequeu a l’aire.

6
mesos

Bola sensorial Floral Girasol 15,59 € MDRTVTOY03

Pilota sensorial Autumn Azul Ob Designs
Suau joguina en forma de bola. Ajuda a desenvolupar
les habilitats sensorials del nadó. Promou la coordinació

mà-ull, així com algunes habilitats socials com compartir i el
concepte del torn. A l’interior, un dolç sonall estimula el sentit
de l’orella. Les pestanyes de diferents textures que el nen/a pot
tocar i rosegar per desenvolupar el sentit del tacte i la curiositat.
Encoixinat en material reciclat respectuós amb el medi ambient.
Mesures: 15 Ø cm.

+3
mesos

Pilota sensorial Autumn Azul Ob Designs 12,82 € MDTC20SBA
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Llibre música i so
Suau llibre de doble cara per a nadons que funciona
amb piles. Presenta dibuixos simples i cridaners en

una cara i més complexos a l'altra per a nens més grans.
Les cares de colors s'il·luminen en una seqüència de 10 llums
diferents. Fomenta l'elevació i gir repetits del cap i promou
les habilitats de seguiment i percepció de la profunditat.
Melodies de Chopin i Haydn d'alta qualitat. Inclou mirall
segur per a nadons.

0+
mesos

Llibre música i so 24,37 € MDTC40202

Rainbow
Fes servir aquest arc de Sant Martí de fusta de forma
lliure per construir. Allibera la teva imaginació i deixa

que aflori l'arquitecte que portes dins.

10+
mesos

Rainbow 35,86 € MDCA8172

Arc de Sant Martí colors neó
Arc de Sant Martí de 6 peces en color neó. Joguines
desestructurades que contribueixen a l'estimulació

dels nadons, al desenvolupament de la seva imaginació i
creativitat, i que ajuden al desenvolupament de la motricitat
fina. Poden construir, apilar, encaixar, experimentar,
mossegar, trepitjar, etc. Fets 100% amb silicona platí, un
material tou, resistent, pràctic i segur. Sense BPA, PVC i ftalats.

10+
mesos

Arc de Sant Martí colors neó 21,37 € MDTCD01028

Arc de Sant Martí colors pastels
Arc de SantMartí de 6 peces en colors pastel. Joguines
desestructurades que contribueixen a l'estimulació

dels nadons, al desenvolupament de la seva imaginació i
creativitat, i que ajuden al desenvolupament de la motricitat
fina. Poden construir, apilar, encaixar, experimentar,
mossegar, trepitjar, etc. Fets 100% amb silicona platí, un
material tou, resistent, pràctic i segur. Sense BPA, PVC i ftalats.

0+
mesos

Arc de Sant Martí colors pastels 21,37 € MDTCD01029
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Torre alvocat encaixable silicona Ob Designs
Aquest bufó alvocat de silicona apilable és una joguina
de construcció que mai cansa. Està dissenyat per a

alliberar la creativitat i la imaginació del nen/a. És versàtil i
educatiu, promou la coordinaciómà-ull, el pensament creatiu
i les habilitats per a resoldre problemes. Ajuda a millorar la
destresa i el desenvolupament motor. És educatiu i divertit
al mateix temps. Està fet de silicona ecològica de grau alimen-
tari i no conté BPA ni ftalats. Està disponible en colors
moderns i atractius.

10+
mesos

Torre alvocat encaixable silicona Ob Designs 21,29 € MDTC21A

6 kids + 6 houses + 6 trees colors pastel
Set de 6 kids + 6 houses + 6 trees en colors pastel.
Joguines desestructurades que contribueixen a l'es-

timulació dels nadons, al desenvolupament de la seva imagi-
nació i creativitat, i que ajuden al desenvolupament de lamotrici-
tat fina. Poden construir, apilar, encaixar, experimentar,
mossegar, trepitjar, etc. Fets 100% amb silicona platí, unmaterial
tou, resistent, pràctic i segur. Sense BPA, PVC i ftalats.

0+
mesos

6 kids + 6 houses colors neó
Set de 6 kids + 6 houses en colors neó. Joguines deses-
tructurades que contribueixen a l'estimulació dels

nadons, al desenvolupament de la seva imaginació i creativitat,
i que ajuden al desenvolupament de la motricitat fina.
Poden construir, apilar, encaixar, experimentar, mossegar,
trepitjar, etc. Fets 100% amb silicona platí, un material tou,
resistent, pràctic i segur. Sense BPA, PVC i ftalats.

0+
mesos

6 kids + 6 houses colors neó 42,71 € MDTCD01010

6 kids + 6 houses + 6 trees colors pastel 57,24 € MDTCD01023

Cilindres amb tresors del bosc
Aquests preciosos sonalls estan dissenyats per a les
manetes dels nens. Els continguts, triats per cridar

l'atenció i fer soroll, són variats, des de conques fins a
botons. Els sonalls tenen extrems de fusta i una part central
d'acrílic que permet que els continguts es vegin amb claredat
mentre es mouen d'un lloc a un altre.

0+
mesos

Cilindres amb tresors del bosc 93,46 € MDTEY01163

Sonalls i agitadors
Aquests sis sonalls preciosos estan dissenyats per
a les manetes dels nens. Els continguts, escollits per

cridar l'atenció i fer soroll, són variats, des de conques fins
a botons. Els sonalls tenen extrems de fusta i una part central
acrílica que permet que els continguts es vegin amb claredat
mentre es mouen d'un lloc a l'altre.

0+
mesos

Joc de 6 sonalls i agitadors 82,67 € MDTEY05073
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Animals de fusta amb rodes
Un conjunt de 4 animals de fusta
amb rodes per agafar. Quatre

formes atractives: un gat, un gos, un
ànec i un conill. Dissenys senzills amb un
acabat d'alt nivell. Elaborat amb fusta de
freixe i bedoll i tractat amb oli de llinosa
natural. Mides: 12 cmd'alt i 12 cmde llarg.

10+
mesos

Set 4 animals 97,52 € MDTEY04767

Sonall Roller Plantoys
Aquesta joguina acolorida crea
sons mentre roda. Estimula la

vista i el so.

6+
mesos

Sonall Roller 11,97 € MDTC5220

Sonall Mussol
Sonall rosegador amb efecte
castanyola per descobrir els seus

primers sons i despertar la seva curiositat.
Mida: 11,6 x 6 x 5,5 cm. Fabricat en fusta
de faig, bambú i amb tinta a l’aigua.
Certificat FSD. Projecte Plant-A-Tree.

6
mesos

Sonall Mussol 12,11 € MDRTE33584

Stacker Greentoys
8 peces de colors que s'apilen fàcilment des de grans
a petites en qualsevol ordre. El seu disseny únic no

té cap pal central. Sense BPA, PVC, ftalats o revestiments
externs. Fabricat a partir de 100 envasos de llet de plàstic
reciclat.

6+
mesos

Cotxe nadó Plantoys
Aquest cotxe té un cos flexible que reacciona al tacte
del nadó.

6+
mesos

Cotxe nadó Plantoys 14,11 € MDTC5229 Stacker Greentoys 16,24 € MDTCSTK01R

Galledes per apilar Greentoys
Sis copes, dotzenes de possibilitats per al bany i el temps
de joc. Recull i aboca aigua, construeix torres girant de

cap per avall, o simplement ordena les mides. Cada tassa està
numerada a la part inferior de 1 a 6 i és volumètricament precisa.
Ompliu les tasses 1 i 2, per exemple, i igualarà el volum de la
tassa 3. Sense BPA, PVC, ftalats o revestiments externs.
Fabricats a partir de 100 envasos de llet de plàstic reciclat.
Apte per a aliments i es pot netejar al rentaplats. Les combi-
nacions de colors poden variar.

6+
mesos

Galledes per apilar Greentoys 15,38 € MDTCCA8586

Sonall Cocodril
Sonall rosegador fàcil d'agafar, amb les peces dels
peus de cocodril que faran que els nadons desco-

breixin noves sensacions. Mida: 11 x 6,6 x 7,7 cm. Fabricat
en fusta de faig, bambú, amb tinta a l’aigua. Certificat FSD.
Projecte Plant-A-Tree.

+0
mesos

Sonall Cocodril 11,50 € MDRTE33581
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Cargol gateja & go
Cargol musical a piles (incloses) que roda sense fi i
la seva closca gira a mesura que avança. La closca

es pot descargolar i convertir-se en 7 joguines diferents amb
cara d'empenta a la part superior. Prem la cua per activar
el cargol musical.

6+
mesos

Cargol gateja & go 32,92 € MDTC40113

Babysaurs Sorting Set
Joc de classificació i combinació Babysaurs. En obrir
els 5 ous d'aquest joc, descobriran 5 nadons dinosau-

res diferents. Ideal per treballar les habilitats d'identificació
primerenca de colors i formes.

10+
mesos

Babysaurs Sorting Set 18,82 € MDLER6807

ECO Big Sensory Ball
Conjunt de 5 boles sensorials de cautxú natural que
afavoreix l'estimulació tàctil, visual i també contribueix

al desenvolupament de les habilitats motrius. Material suau,
molt fàcil de manipular. Colors cridaners i diferents textures,
les boles més petites s’encaixen a la gran, permetent així la
coordinació de la mà-ull. Contingut: 1 bola gran i 4 boles
petites amb diferents textures, colors i diàmetres.

6
mesos

ECO Big Sensory Ball 40,34 € MD97315

Actiroller
Aquest corró d'activitats incitarà el nen a gatejar i
moure's. És una joguina d'exercici que afavoreix la

motricitat global i que ajuda a exercitar la manipulació. Les
seves formes arrodonides guarden diverses sorpreses com
un mirall, un joc d'anelles i un ressort musical giratori. Emet
so.

18+
mesos

Mussol activitats motricitat fina
Hoot, el mussol d'activitats de motricitat fina, ajuda
les petites mans a desenvolupar força, coordinació,

adherència i habilitats de tisora a través de cinc activitats
divertides. Els nens deixen anar monedes per la ranura,
giren els ulls de Hoot, fiquen el nas sonor o agiten les ales
amb els botons davanters. El set inclou a Hoot el mussol, 5
monedes numerades en colors groc, blau, verd, vermell i
porpra. El mussol fa 16,5 x 18 cm.

18+
mesos

Actiroller 22,71 € MD97272 Mussol activitats motricitat fina 20,53 € MDLER9045

Bitlles de la selva
Divertit joc de bitlles per als més petits. El joc consta
d'un total de 6 bitlles que representen diferents

animals de la selva: una girafa, un mico, un lleó, una zebra,
un elefant i un lleopard, i una pilota de colors. Cadascuna
de les bitlles porta un sonall i la pilota un cascavell. Es poden
rentar a màquina.

10+
mesos

Bitlles de la selva 26,10 € MDGO19814
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Geometric Sliding Game
Joc de lliscament per entrenar el
moviment de la mà. 4 formes

geomètriques de moviments diferents.
Mides: 30 x 30 x 4 cm.

1+
any

Geometric
Sliding Game 18,50 € MDAT16714

Forest Sliding Game
Joc de lliscament al bosc per associar
segons el seu lloc d'hàbitat, entrenar el

pensament lògic i desenvolupar les habilitats
motores fines. Mides: 30 x 30 x 4 cm.

Shape Sliding Game
Joc de lliscament amb formes geomètriques per entre-
nar el moviment de la mà i el desenvolupament de les

habilitats motores. Mides: 30 x 30 x 3,8 cm.

Shape Sliding Game 18,50 € MDAT16712

Color Matching Sliding Game
Joc de lliscament per associar
segons el color, entrenar el

raonament lògic i desenvolupar les habili-
tats motores. Mides: 30 x 30 x 4 cm.

1+
any

Line Shape Sliding Game
Joc de lliscament per entrenar el
moviment de la mà. 4 moviments

diferents: rectilini, en ziga-zaga, serpen-
tejant i circular. Mides: 30 x 30 x 4 cm

1+
any

Color Matching
Sliding Game 18,50 € MDAT16716

Line Shape
Sliding Game 18,50 € MDAT16717

2+
anys

1+
any

Forest Sliding Game 18,20 € MDAT16107

Apila i cargola
Apila i cargola les peces demúltiplesmaneres. 5 cartes
de desafiaments a doble cara. Mides en cm: 17 d'alt

x 7,5 d'amplada x 21 de llarg.

Apilable gallina
Primer apilable pel teu nadó. Munta a la base de
fusta els diferents cèrcols de colors per acabar amb

un cap de gallina. Els nens aprendran a diferenciar les mides
i els colors mentre creen una bonica gallina. Fusta càlida i
molt suau al tacte.

Apilable Gallina 13,04 € MDGO53457

10+
mesos

Apila i cargola 21,75 € MDGO53154

0-3
anys
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Rainbow Stackers
Joc d'apilament i classificació, ideal per al desenvolu-
pament de les habilitats motores fines, la destresa, la

coordinació mà-ull i la manipulació. Ideal per induir a la lògica,
la comprensió causa-efecte i la concordança. Gruix tauler: 1,2
cm. Gruix peça: 1 cm. Mides: 19 x 9,5 x 10 cm.

1+
any

Apila, aleteja i cau
Es poden apilar fins a 5 blocs de colors, després
llençar les tres boles pel centre. Se senten divertits

sons quan les boles xoquen contra el fons. Les suaus ales
es mouen quan les boles hi passen. Cada bloc d'apilar té
una activitat diferent amb clics i vibracions. El bloc superior
amb aspecte de flor conté pètals suaus al tacte.

Rainbow Stackers 17,43 € MDAT16429Apila, aleteja i cau 25,65 € MDTC40112

9+
mesos

Tower of Hanoi
Joc inventat el 1883 pel matemàtic francès Édouard
Lucas. L'objectiu del joc és traslladar tota la pila de

discos a un altre dels pals o varetes seguint unes simples
regles. Mides: 28 x 9,5 x 10 cm.

1+
any

Tower of Hanoi 13,65 € MDAT16201

Cargols de colors
Cargols de colors per aprendre a enroscar i desenros-
car. Ajuda a desenvolupar el moviment de la mà, la

destresa, la coordinació ull-mà, la motricitat fina i la concen-
tració. Contingut: 5 peces. Material: fusta autèntica de faig.
Mides: Cargols Ø 1,7 cm, 20 cm (llarg) i femelles Ø 5 cm.

10+
mesos

Cargols de colors 33,76 € MDOT377829

Arbre ordena i compta
Practiquem ordenar i comptar! Apila cada arbre de la
millor manera possible i observa com els colors prenen

vida en una gamma preciosa. Desenvolupa la motricitat fina i
la coordinació mà-ull, i practica el comptar i apilar mentre
desenvolupes el reconeixement de colors. Aquest set ve amb
4 varetes i 10 corones de colors.

18+
mesos

Arbre ordena i compta 24,79 € MDTC5403



Spike the fine motor hedgehog
Aquest eriçó feliç ajuda els petits a desenvolupar
habilitats motores precises i de classificació. Llest

per encaixar-se en dues peces i presenta espines desmunta-
bles. Mesures aprox. 15 cm de diàmetre. Joc de 14 peces.
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Snap-n-learn™ number turtles
Colorides tortugues per ensenyar números, formes
i colors. Fes coincidir els patrons numerats (1 a 5) a

la closca de la mare tortuga amb el seu nadó tortuga corres-
ponent. Baby Turtle s'adapta a la closca de la Mare Tortuga
per divertir-se aprenent a amagar-se i cercar. Lamare Tortuga
fa 11 x 4 cm. Joc de 15 peces.

Primers jocs

18+
mesos

18+
mesos

Snap-n-learn™ number turtles 25,09 € MDLER6706 Spike the fine motor hedgehog 18,82 € MDLER8904

Steggy The Fine Motor Dino
Ajuda els nens a adquirir la destresa manual nece-
ssària per desenvolupar habilitats motores fines. Els

pics de Steggy suposen un aprenentatge 3 en 1: desenvolupa
habilitats motores fines, el reconeixement de números de
l'1 al 10 i la discriminació de colors. Disposa d'espai a
l'interior per guardar els pics.

18+
mesos

Steggy The Fine Motor Dino 19,24 € MDLER9091

Peluix emocional Emotions Buddy
Els petits s’ho passaran molt bé jugant amb les peces
intercanviables per formar diferents expressions de

la cara, amb les quals entendran 5 emocions bàsiques:
alegria, por, tristesa, ira i amor. A més, el ventre s’il·luminarà
en diversos colors que els nens poden associar, al seu gust,
a cadascuna de les emocions, i és que la psicologia del color
és essencial per al desenvolupament dels petits.

18
mesos

Peluix emocional Emotions Buddy 28,41 € MD75003

https://youtu.be/4M3yOzMy6OM


Pedro The Fine Motor Peacock
Els nens podran desenvolu-
par la seva motricitat fina

amb el paó Pere. Disposa de 5
plomes extraïbles que possibilita
empènyer cap a dins i treure cap a
fora, de manera que treballaran la
força, la coordinació i la destresa
manual. Cadascuna té una textura
i colors diferents, i estan numera-
des de l'1 al 5.
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Pedro he Fine Motor Peacock 11,76 € MDLER9094

Learn-A-Lot Avocados
Aquests alvocats tenen sentiments! Desenvolupa
habilitats de motricitat fina, diferenciació de colors

i aprenentatge socioemocional. Grandària adequada per a
mans petites. Els 4 alvocats s'obren i tanquen amb facilitat.
Cadascú té l'interior d'un color diferent, així com una bola
giratòria amb dues cares estil emoticona.

Learn-A-Lot Avocados 12,83 € MDLER6806

18+
mesos

18+
mesos

Balenes apilables
Aquestes balenes adult i nadó de colors vius són
molt atractives per als nens, que les encaixaran i les

separaran amb les seves mans, reforçant així les habilitats
motores fines mentre aprenen els números. Encaixa per
colors o en parella les diferents representacions dels
números (per exemple: relaciona la balena amb el número
3 amb la balena amb la paraula tres i la balena amb les tres
formes). Ideal per divertir-se mentre expliquen i aprenen a
reconèixer els números. Inclou una galleda pràctica per
guardar-les. Set de 15 balenes de colors.

Balenes apilables 25,09 € MDLER6709

2+
anys



Camió de fusta amb cotxes
El conjunt consta d'una carrosseria i un remolc de
plataforma sobre rodes. La plataforma té columnes

verticals amb 8 carros a sobre. Desenvolupa la imaginació,
coordinaciómotora i motricitat fina. Totes les joguines Cubika
són de fusta ecològica dels Carpats i pintades amb pintura
basada en aigua, que no té olor i és absolutament segur
per als nens.

+18
mesos
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Elefants ABC
Aquests elefants de colors vius són molt atractius
per als nens, que els encaixaran i els separaran amb

les mans, reforçant així les habilitats motores fines mentre
aprenen l'alfabet. És una eina estupenda per fer servir en
lliçons d'alfabetització primerenques i jocs imaginatius.
Uneix-los per la trompa i la cua, ordena els elefants per color
o crea les primeres paraules. Ideal per divertir-se mentre
lletregen i per desenvolupar la seva capacitat per reconèixer
les lletres. Inclou una galleda pràctica per guardar-los. Set
de 26 elefants de colors.

2+
anys

Elefants ABC 25,09 € MDLER6710

Mini bus de fusta Animals Feliços
Aquesta joguina consta de rodes mòbils i 6 blocs,
que s’uneixen a la base segons el principi de la pirà-

mide. Les rodes giren; així, el vostre fill pot imitar el trajecte
de l'autobús. Desenvolupa la imaginació, coordinació motora
i motricitat fina. Totes les joguines Cubika són de fusta
ecològica dels Carpats i pintades amb pintura basada en
aigua, que no té olor i és absolutament segur per als nens.

+18
mesos

Mini bus de fusta Animals Feliços 11,25 € MDTO13197

Camió de fusta amb cotxes 20,15 € MDTO13418
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Tractor de fusta
Un tractor, un remolc i 8 cotxes multicolors, que
s’uneixen al remolc segons el principi de la piràmide.

Les rodes sónmòbils; així, el vostre fill pot imitar el moviment
d’un cotxe. Desenvolupa la imaginació i habilitats motrius
fines. Feta de fusta ecològica dels Carpats i pintada amb
pintura basada en aigua, que no té olor i és absolutament
segura per als nens.

+3
anys

Consta de 4 elements. Les rodes sónmòbils. Els 2 vagons estan connectats entre
ells per imants. Ensenya al nen/a sobre els gossos, gats o eriçons, desenvolupa
la imaginació i motricitat fina. Feta de fusta ecològica dels Carpats i pintada amb
pintura basada en aigua, que no té olor i és absolutament segura per als nens.

Tren gos i el seu menjar

+18
mesos

Tren pastisseria de fusta
La joguina consta de 4 cotxes, que estan units entre
si amb imants. Gràcies a la connexió magnètica, és

possible construir trens de diferents longituds. Les rodes
són mòbils; així, el nadó podrà imitar el viatge d'un tren.
Desenvolupa la motricitat fina i la imaginació. Està feta de
fusta ecològica dels Carpats i pintada amb pintura a base
d'aigua, que no fa olor i és absolutament segura per als nens.

Tren gat i llet

+18
mesos

+3
anys

Tractor de fusta 9,71 € MDTO15351

Tren gos i
el seu menjar 9,89 € MDTO15443

Tren pastisseria de fusta 14,79 € MDTO15382

Tren gat i llet 9,89 € MDTO15450

Rainbow Blocks
6 blocs translúcids de fusta. Ideal per a les taules de llum.
Mides del quadrat gran: 18 x 18 x 5 cm.6+

mesos

Rainbow Blocks 36,16 € MDATTY004

Tren eriçó i fruita

+18
mesos

Tren eriçó i fruita 12,34 € MDTO15467
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Color Blocks
12 blocs de construcció translúcids de diferents colors
amb els marcs de fusta natural. Amb aquests blocs

podràs fer construccions, però també podràs fer-los servir
per jugar amb la llum. Quan la llum travessa les diferents
peces, projecta els colors i es converteix en una activitat
sensorial màgica. Per això també és una eina fantàstica per
utilitzar amb les taules de llum.

2+
anys

Sense Blocks
6 blocs de construcció que contenen sorra, líquid i
boletes de diferents colors que captivaran l'atenció

dels més petits. Podràs fer construccions o fer-los servir per
jugar amb la llum, ja que projecten colors i formes irregu-
lars. També és una eina fantàstica per utilitzar amb les
taules de llum.

2+
anys

Color Blocks 19,52 € MDCA8170 Sense Blocks 29,32 € MDCA8171

Giantte
Dos jocs en un.
Joc 1: Apilable gegant de 91 cm d'alçada format per 10
gotets de mida progressiva. Als petits els encantarà ordenar
en vertical i apilar per posteriorment enderrocar-ho, que
serà el que més els diverteixi. Es poden guardar totes les
peces a la galleda gran amb nansa, que ocupa molt poc
espai. Guardar també ajudarà a comprendre els conceptes
”gran-petit”.
Joc 2: La galleda gran disposa d'una tapa perforada amb les
siluetes de les 4 figures amb formes diferents que
acompanyen el set. Aquest joc també es pot utilitzar com a
joc de sorra i aigua, ja que les 4 figures, a més de servir com
a motlles de sorra, disposen d'orificis pels quals es pot fer
"pluja" d'aigua.

Giantte 15,38 € MD97211

12-24
mesos

Cercles intel·ligents
Aquest genial joc d'anells de fusta es va
dissenyar per fomentar el joc creatiu i

imaginatiu. Els preciosos anells de fusta, amb un
acabat llis, encaixen entre si per emmagatzemar-
se amb facilitat. Un article senzill i versàtil.
Fabricat amb fusta de pollancre.

10+
mesos

Cercles intel·ligents 142,80 € MDTEY04981
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Tambor
Divertit tambor de colors amb ranures amb formes
per introduir peces amb formes geomètriques que

es poden treure per la part posterior. Desenvolupa la coordi-
nació manual ull/mà, la percepció visual i la motricitat fina.
La forma del tambor permet fer rodar la joguina i estimula
el gateig del nadó. Fusta càlida i suau al tacte.

Encaix numèric
Fantàstic encaix de 21 peces. El nombre de peces
està imprès al fons per relacionar la forma que corres-

pongui. Les peces augmenten en altura a mesura que creix
la numeració. Mides: Ø 22,7 x 5 cm.

Tambor 17,40 € MDGO53455 Encaix numèric 15,66 € MDAT16468

2+
anys

10+
mesos

Banc piques colors
Un banc clàssic de colors amb 8 barres per colpejar
amb un martell. Reversible! Mides: 28,6 x 8 x 12,2 cm.

Encaix rellotge infantil
Aprèn les hores, els números, els colors i les formes.
Mides: Ø 22 x 4 cm.

Gyroforms triangle
4 engranatges intercanviables, incloent formes geomè-
triques per encaixar. Mides: 15,5 x 14,5 x 5,5 cm.

Encaix rellotge infantil 22,37 € MDAT16049 Gyroforms triangle 11,72 € MDAT16346

2+
anys

2+
anys

18+
mesos

Banc piques colors 15,04 € MDAT16244
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Granja formes geomètriques
Caseta de fusta amb 2 peces desmuntables a la
teulada i 6 figures de fusta de formes geomètriques.

Mides: 21 x 21 x 18 cm.

1+
anys

Granja formes geomètriques 24,37 € MDGO55220

Screw
Joc d'habilitat motriu a base de femelles, cargols i
bases.

2+
anys

Screw 11,35 € MDCA8177

Toucans
Joc educatiu que consisteix a apilar 10 ocells de fusta
de diferents maneres. Els ocells tenen una forma de

tucà i tenen 5 colors diferents: verd, negre, rosa, groc i blau.
El joc inclou un llibre de guia en el qual es mostren 7 exemples
diferents sobre com apilar-los, però es poden desenvolupar
moltes combinacions diferents segons es vulgui.

+2
anys

Toucans 16,88 € MDGO50271

Abelles al rusc Plantoys
Ajudeu a desenvolupar habilitats de motricitat fina
fent coincidir l'abella amb el seu rusc utilitzant la mà

o les pinces. També reforça el reconeixement del color i el
recompte.

3+
anys

Abelles al rusc 23,51 € MDTC4125
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Bunny’s garden
Intenta no desequilibrar el conillet. Podeu jugar
cooperativament intentant col·locar totes les peces

sense que caiguin. Quan estiguin totes al conillet s'acaba el
joc. Podeu jugar també en dos grups, repartint les peces i
llençant el dau aleatòriament. El primer que aconsegueix col·-
locar totes les peces guanya. Desenvolupa l'habilitat manual
ull-mà, la precisió i l'equilibri. Mides en cm. 17 alt x 7,5 ample
x 21 llarg.

Smart snacks® ABC lacing sweets™
Aquest joc de comptes colorit mantindrà l'atenció
dels nensmentre aprenen l'abecedari. Les consonants

vénen en cinc colors i les vocals en vermell per a un fàcil
reconeixement. Presentaminúscules a una banda i majúscu-
les a l'altra. Un "pot dolç" amb dos cordons i pala inclosos.
Els dolços mesuren 4,5 cm de diàmetre i són de 1 cm de
gruix amb un forat per al cordó.

Bunny’s garden 17,40 € MDGO455246 Smart snacks® ABC lacing sweets™ 28,51 € MDLER7204

2+
anys

2+
anys

Cocodril arc de Sant Martí Plantoys
Quan els nens l'arrosseguen, el cocodril arc de Sant
Martí mou el cap i la cua cap amunt i cap avall.

Cargol de passeig Plantoys
Mentre passeges al cargol, el seu cos es mou cap
amunt i cap avall.

12+
mesos

12+
mesos

Cocodril arc de Sant Martí 24,37 € MDTC1416Cargol de passeig 24,37 € MDTC5108

Arrossegament girafa
Arrossegament de colors vius, molt estable i amb un
joc de 8 rodes dentades giratòries per jugar amb

elles o bé separadament. Mides aproximades: 19 x 7,5 x 19
cm.

Arrossegament tortuga
Divertit arrossegament tortuga de 20 cm.

Arrossegament girafa 15,66 € MDAT16361Arrossegament tortuga 14,27 € MDAT281330

18+
mesos

1+
anys
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Arrossega el conill blanc
Salta al costat d’aquest feliç conill! Amb un tacte suau
i un disseny resistent, els nens poden agafar i jugar

amb aquestes joguines arrossegables i incorporar-les als
seus diferents escenaris de joc. A través del joc poden
desenvolupar habilitats motrius fines i comprendre la relació
causa-efecte. Totes les joguines de Plantoys són ecològiques
i es fan mitjançant processos sostenibles.

+12
mesos

Cocodril ballarí Plantoys
Mentre l'arrosseguen, les peces
de fusta fan sons d'espetec rítmic.

+12
mesos

Cargol de passeig Plantoys
Deixeu que aquesta joguina d’arrossegament elegant
i clàssica sigui la vostra parella! Aquest petit amic

ajuda els nens petits a desenvolupar habilitats motrius grui-
xudes i de coordinació.

+12
mesos

Arrossega el conill blanc 15,82 € MDTC5729

Cocodril ballarí Plantoys 24,36 € MDTC5105

Cargol de passeig Plantoys 24,36 € MDTC5722

Tren 1,2,3 23,11 € MDGO55216

18+
mesos

Tren 1,2,3
Tren arrossegament amb 6 peces encaixables.

Arrossegament gallina i pollets
Simpàtic arrossegament de gallina i 2 pollets amb
cordó de 70 cm. Peces de 2 cm de gruix! Mides: 36

x 5,5 x 13,5 cm.

Arrossegament gallina i pollets 15,66 € MDAT16356

18+
mesos
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Tambor Little Tikes
Tambor infantil molt resistent. Disposa d'una superfície
de copejament ampla per facilitar al nen el seu ús.

1+
any

Tiki musical 3 a 1
Primera joguina musical de fusta per al teu nadó.
Tres joguines en una: xilòfon, güiro i tambor.

Potencien l'audició i el sentit del ritme. Porta una nansa
perquè sigui fàcil de portar d'un lloc a un altre. Promouen
la destresa manual i la coordinació ull/mà.

1+
any

Tambor Little Tikes 18,77 € MDL246206 Tiki musical 3 a 1 17,40 € MDGO53132

Hit & xylophone tiger
Banc musical tigre multifunció. Picaboles i xilòfon.
Mides: 24,3 x 14 x 15,5 cm.

1+
any

Trencaclosques personatges magnètic
Trencaclosques amb personatges intercanviables,
magnètic.

1+
any

Hit & xylophone tiger 24,53 € MDAT16467 Trencaclosques personatges magnètic 17,40 € MDGO55237

El meu primer llibre amb gomets
Apreneu els colors amb el primer llibre d'APLI. La
mida dels dibuixos i el gruix de les fulles són perfectes

per als més petits. Contingut: llibre educatiu i 5 fulles de
gomets per completar els dibuixos.

2+
anys

El meu primer llibre amb gomets 9,46 € MDAP14132

El meu primer llibre amb gomets de números
Aprèn els números amb el primer llibre d'APLI. La
mida dels dibuixos i el gruix de les fulles són perfectes

per als més petits. Contingut: llibre educatiu i 5 fulles de
números per completar els dibuixos.

3+
anys

El meu primer llibre amb gomets de números 9,46 € MDAP17520
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Baby doctor
Modernmaletí demetge amb peces funcionals perquè
els més petits gaudeixi jugant a guarir.

18+
mesos

Baby doctor 28,41 € MD97051

Set bricolatge Baby
Perfecte per fomentar el joc d'interpretar des d'una
edat primerenca. Adaptat perquè les mans petites

ho agafin fàcilment. Robustes peces de plàstic tou recobert
de goma i d'atractius colors vius. Inclou martell, tornavís,
clau, trepant (amb efectes de so) i caixa d'eines que mesura
23 cm de llarg x 14 cm alt.

2+
anys

Set bricolatge Baby 30,79 € MDLER9230

Set neteja Baby
Anima que s'ocupin de les feines de la llar des d'una
edat primerenca amb aquest set de neteja de joguina.

Inclou un raspall, un recollidor, una ampolla de netejador,
una ampolla amb polvoritzador, una aspiradora de mà i un
fregall. La peça més gran fa 18 cm de llargada. Robustes
peces de plàstic tou recobert de goma que ajuden al
desenvolupament primerenc del vocabulari, el llenguatge i
les aptituds socials.

2+
anys

Set neteja Baby 28,51 € MDLER9242

Set bellesa Baby
Els petits s'arreglaran per estar maquíssims amb
aquest set de neteja de joguina. Consta d'un

assecador de cabells que emet sons reals, un mirall, un
raspall, planxa per als cabells i un pot de xampú de plàstic.
Inclou una bossa de neteja de 18 cm per desar-ho tot.
Robustes peces de plàstic tou recobert de goma que ajuden
al desenvolupament primerenc del vocabulari, el llenguatge
i les aptituds socials.

2+
anys

Set bellesa Baby 28,51 € MDLER9243

Ruff’s house teaching tactile set
Ajuda a Ruff a trobar tots els ossos amagats a la seva gossera. Inclou parells
d'ossos de goma i de tela en una varietat de textures: llisos, sedosos, aspres,

rugosos, acanalats i altres. Inclou un gos, 20 ossos (dos de cadascuna de les deu textu-
res), una gossera de plàstic que fa 12 cm d'alt i una guia d'activitats. Els ossos fan 5
cm de llarg. Joc de 22 peces.

3+
anys

Ruff’s house teaching tactile set 36,49 € MDLER9079
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Ø18,5 cm

IRROMPIBLE!
Alt rendiment en

ús col·lectiu

2-6
anys

Ecoline Sand Watering Can
Regadora resistent i flexible feta amb canya de sucre.
Producte eco-friendly, reciclable i sostenible. Mides:

23 x 16,8 x 15,7 cm.

1+
any

Ecoline Sand bucket set
Conjunt de cub, pala, rasclet i motlles per jugar a la
sorra. Fets amb canya de sucre. Producte eco-friendly.

Mides del cub: 15,8 x 16,8 x 11 cm.

1+
any

Ecoline Sand Watering Can 10,64 € MDAT202005 Ecoline Sand bucket set 19,42 € MDAT082041

Galleda especial
D'estructura reforçada i fabricada amb plàstics molt forts i
resistents. Disseny de línia neta i senzilla. Especialment indicada
per a ús col·lectiu.

Ø12 cm

Aigua i sorra

Galleda especial Ø 12 cm 2,83 € MD29014 Galleda especial Ø 18,5 cm 4,46 € MD29005

Galleda
Galleda de plàstic resistent.

Tamís
Tamís de plàstic resistent per a la galleda anterior.

Groc 3,18 € MDF001-04
Vermell 3,18 € MDF001-09
Blau 3,18 € MDF001-17
Verd 3,18 € MDF001-22

Groc 1,01 € MDF005-04
Vermell 1,01 € MDF005-09
Blau 1,01 € MDF005-17
Verd 1,01 € MDF005-22

24+
mesos



Cedàs especial
Amb gran cos i doble nansa per facilitar-ne la mani-
pulació. És vàlid per superposar sobre la galleda.

Ecoline Sand Mill Sieve & Bucket
Tamís i molí de sorra fet amb recursos renovables,
90%de biobase de canya de sucre. Una opció perfecta

per al joc infantil sostenible. Mesures: 20 x 16,5 x 35 cm

+1
any

Set de Platja Silicona Ob Design
Joc de platja en silicona alimentària. Conté un cub,
una tapa, 1 pala i 5 motlles per jugar: 2 estrelles, 2

petxines i 1 tortuga. Està fet de silicona derivada de la sorra.

+8
mesos
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Ecoline Sand Mill Sieve & Bucket 26,50 € MDAT082050 Set de Platja Silicona Ob Design 34,11 € MDTC1BEACH

Set sorra júnior
Set que inclou galleda, pala, pala farinera i rasclet.
Totes les peces poden agrupar-se a la galleda.

Joc de 7 peces
Conjunt de 7 peces per jugar a la sorra, especialment
dissenyat per als més petits. Molt resistent. Conté:

1 cub de Ø 14 cm, 1 pala de 17 cm, 1 rastell de 17 cm i 4
motlles per a sorra de 5 cm.

Set sorra baby
Set per jugar amb sorra i neu. Disposa de galleda,
pala, rasclet i pala farinera per a nadó. Proporcions

adaptades als més petits. Màxima resistència i durabilitat.
Especialment indicat per a ús col·lectiu.

Ø18,5 cm

Set sorra baby 4,80 € MD45200

2-6
anys

2-6
anys

10-36
mesos

18 mesos
a 6 anys

Joc de 7 peces 3,74 € MDF015

Set sorra júnior 10,50 € MD45201 Cedàs Ø 18,5 cm 1,34 € MD29040
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Pala especial
A prova de cops i de qualsevol mena de càrrega. Mànec gruixut i fort. Especialment indicat per a un ús col·lectiu.

Pala nadó 14 cm 0,81 € MD29015 Pala 24 cm 0,90 € MD29038

9 a 24
mesos

14 cm 24 cm2-6
anys

Rasclet especial
Màxima resistència i durabilitat. Mànec reforçat. Especialment indicat per a un ús col·lectiu.

Rasclet súper
Rasclet de grans dimensions (50
cm), súper resistent i màxima

durabilitat. Mànec extra-llarg i estruc-
tura reforçada. Alt rendiment per a un
ús col·lectiu.

Rasclet súper 3,17 € MD29084

Rasclet nadó 13 cm 0,81 € MD29016 Rasclet 20 cm 0,90 € MD29039

9 a 24
mesos

13 cm 20 cm2-6
anys

3+
anys



Carretó
Carretó de dues rodes, molt resistent. Suporta el pes
de 50 kg. Rodes silencioses per obtenirmés comoditat.

Mesures: 33,5 x 68 x 36,5 cm

2+
anys

Carretó 50,83 € MDAT011821
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Paleta Llana

Paleta 1,00 € MD29030 Llana 1,00 € MD29031

Pala farinera
Pala farinera de plàstic resistent.

Groc 1,65 € MDF010-04
Vermell 1,65 € MDF010-09
Blau 1,65 € MDF010-17
Verd 1,65 € MDF010-22

23 cm
18 cm 15 cm

3+
anys

18 mesos
a 6 anys

18 mesos
a 6 anys

Alphabet sand moulds
Les lletres, números i formes de plàstic resistents i
divertides són excel·lents per fomentar l'aprenentatge

tàctil i reforçar les habilitats motores fines. Els motlles fan
7,5 cm d'alt x 1,5 cm de gruix.

3+
anys

Majúscules 13,69 € MDLESP1450
Minúscules 13,69 € MDLESP1451
Nombres i operacions 13,69 € MDLESP1452

Mà i morter
Joc de 3 morters de diferents mides. Els nens es
divertiran fent beuratges creatius en aquests tres reci-

pients de fusta. Fes-los servir amb pètals, fulles, neu i altres
elements. Fabricat amb fusta d'olivera. Disponible en tres
mides. Petit: part superior 10 cm de diàmetre, part inferior 9
cm de diàmetre, 12 cm d'alçada. Mitjà: part superior 9 cm de
diàmetre, part inferior 9 cm de diàmetre, 11 cm d'alçada. Gran:
part superior 8 cm de diàmetre, part inferior 8 cm de diàmetre,
9 cm d'alçada.

10+
mesos

Joc de mà i morter 65,31 € MDTEY07170



Set pala i rasclet
Conjunt de pala i rasclet
fabricats 100% amb

plàstic reciclat. Els colors poden
variar. Mides: 50 - 42 cm.

Set pala i rasclet 5,79 € MDAT12651

Regadora
Regadora de plàstic
reciclat 100%.

Capacitat de 1,5 litres. Els
colors poden variar. Mides:
11,5 x 27,5 x 21 cm.

Galleda
Galleda resistent amb
nansa anatòmica,

fabricat 100% amb plàstic recic-
lat. Capacitat de 2,5 litres. Els
colors poden variar. Mides: 22,5
x 21,5 x 16 cm.

Galleda 4,86 € MDAT12635

2+
anys

2+
anys

2+
anys

Regadora 7,10 € MDAT12630
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Eines per sorra i aigua
Set d'activitat ideal per a taules de sorra i aigua. Cada
eina se centra a reforçar els músculs centrals de les

mans i els braços. Inclou: ampolla exprimible (9 cm), roda
giratòria (15 cm), comptagotes ondulat (15 cm) i cullera (15
cm).

+3
anys

Eines per sorra i aigua 15,97 € MDLER5559

Lot Eco sorra i aigua
Lot innovador compost per 21 peces per al joc amb
sorra i aigua. Fabricat amb materials ecològics, en

tons suaus i naturals. Disseny únic, ergonòmic i orientat a
les habilitats. Contingut del producte: 2 testos extragrans
(8,5 cm x 23 cm Ø), 2 testos grans (11 cm x 19 cm Ø), 2
testos mitjans (19 cm x 13 cm Ø) (mànec 8,5 cm), 2 testos
petits (10 cm x 9 cm Ø), 1 dosser rodó (5 cm x 32 cm Ø), 2
tamisos (29 cm x 19 cm Ø), 4 pinces (13 cm x 3,7 cm x 2,7
cm) (alt x ample x fons), 2 culleres (6 cm x 28 cm x 14,5 cm
Ø) (alt x ample x diàmetre) (mànec 11 cm), 4 cullerots: (18,5
cm d'alt), secció de la cullera (4 cm x 10 cm x 8 cm) (alt x
ample x fons).

+10
mesos

Lot Eco sorra i aigua 76,79 € MDTEY11677

https://youtu.be/RW7mR2zovo8
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Sorral Feber Play Island
Tauleta infantil amb compartiment per a aigua i sorra.
Inclou accessoris i una tapa que serveix per

convertir-ho en taula. Entre els 2 i els 6 anys. Gran resistència
i de fàcil muntatge. Pes del producte: 6,2Kg. Mida producte:
70 x 70 x 46 cm (llarg x amplada x alçada).

2-6
anys

Sorral Feber Play Island 53,62 € MDFA10238

Piscina xipolleig
Piscina de xipolleig de 5 cm d'alçada fabricada amb PVC
polièster. Mides: 300 x 200 x 5 cm. Recomanable 6 llosetes
ref. 06890 per a base encoixinada.

Piscina xipolleig 442,50 € MDSU103A

Jardineria infantil

Pala Rasclet de jardí Rasclet de fulles

Pala 10,72 € MDRTE33634 Rasclet de jardí 10,72 € MDRTE33635 Rasclet de fulles 10,72 € MD29031

75 x 11 x 2,5 cm

Eines de jardineria Everearth

On millor per jugar, explorar i aprendre de la
natura que a l'aire lliure! Eines de jardineria
infantil. Fabricat amb fusta, metall i en
cooperació amb Waldorf.

75 x 11 x 2,5 cm 75 x 19 x 2,5 cm.

Pala Aixada Joc de 3 eines de jardí

Pala 10,72 € MDRTE33637 Aixada 10,72 € MDRTE33638
Joc de 3
eines de jardí 15,86 € MDRTE33644

75 x 11 x 2,5 cm 75 x 11 x 2,5 cm

20 x 30 cm.



Carretó infantil
Carretó metàl·lic de sòlid xassís i de 2 rodes que la
mantenen estable. Safata reforçada i protegida. Ampli

espai de càrrega. Empunyadures de gomamassissa. Maneig
segur pels nens/es més petits/es. Suporta 50 kg de pes.
Mesures: 40,5 x 71 x 38 cm.

2+
anys

Carretó infantil 82,38 € MDAT90020
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CarretóCub metàl·lic

Cub metàl·lic 8,54 € MDRTE33713

Carretó 42,17 € MDRTE33650

15 x 13 cm
20 x 30 cm



Suports per a la canalització de l'aigua
Joc de quatre suports resistents de metall. És multifuncional
i es pot utilitzar per connectar tubs, fer servir els canals
d'aigua, fer tendes de campanya, com estructures per teixir,
etc.

Suports per a la canalització de l'aigua 77,85 € MDTEY01150

Canalització d'aigua de fusta natural
Aquests canals naturals fets de fusta són perfectes per jugar
amb l'aigua o experimentar amb la força. Aquests preciosos
canals d'aigua de fusta seran un complement fantàstic per
al joc amb aigua a l'exterior. Fabricat de fusta envellida per
garantir la resistència a l'aigua. Lots de 8 unitats de 95 cm
cada unitat.

Canalització d'aigua de fusta natural 170,76 € MDTEY04952
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Pissarres de margarides per a exterior
Pissarres exteriors amb forma de margarida. Colorides,
brillants, boniques i resistents a la intempèrie. Fabricada
amb plàstic resistent. El centre de la flor té un acabat de
pissarra, encara que es pot utilitzar tota la flor. Es poden
fer servir a l'exterior o l'interior durant tot l'any. Sistema de
fixat mitjançant els orificis que ja vénen perforats i les
preselles proporcionades. Només cal passar un drap per
netejar-la. Joc de cincmargarides. Mides: 100 x 80 cm (alçada
x amplada).

Joc de 5 pissarres de margarides 139,27 € MDTAR00805

Pissarres de gargots per a exterior insectes
Pissarres exteriors amb formes d'insectes. Colorides, brillants,
boniques i resistents a la intempèrie. Fabricada amb plàstic
resistent. Es poden fer servir a l'exterior o l'interior durant
tot l'any. Sistema de fixat mitjançant els orificis que ja vénen
perforats i les preselles proporcionades. Només cal passar
un drap per netejar-la. Joc de cinc divertits dissenys. Mides:
74 x 74 cm (alçada x amplada).

Pissarres de gargots per a exterior l'escull
Pissarres exteriors amb formes d'animals de mar. Colorides,
brillants, boniques i resistents a la intempèrie. Fabricada
amb plàstic resistent. Es poden fer servir a l'exterior o l'interior
durant tot l'any. Sistema de fixat mitjançant els orificis que
ja vénen perforats i les preselles proporcionades. Només
cal passar un drap per netejar-la. Joc de cinc margarides.
Mides: 74 x 74 cm (alçada x amplada).

5 pissarres de gargots insectes 153,27 € MDTAR01502

5 pissarres de gargots l'escull 165,81 € MDTAR01500

Pati

Joc d'arbres pissarra
Joc de 3 arbres pissarra. Vores carregades de pomes verme-
lles i carnoses. Fomenta la participació dels nens i la crea-
tivitat durant tot l'any. Fabricat amb Foamex impermeable,
només has de fixar-la a la reixa o les parets a través dels
orificis ja perforats. Inclou preselles per fixar-les a la reixa.
Joc de 3 coixins. Mides: 100 x 80 cm (alçada x amplada).

Joc de 3 arbres pissarra 151,77 € MDTAR01682
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Miralls de margarides per a exterior
Aquestsmiralls per dibuixar amb formes naturals són perfectes
per investigar els reflexos i explorar fent gargots. Col·loqueu-
los a l'aula o a l'exterior per augmentar la sensació de llum i
espai. Pots situar-los a poca altura perquè els nens petits
puguin gaudir mirant-se a ells mateixos i als seus amics fent
gargots. Estimula l'exploració mitjançant gargots amb escuma
d'afaitar, pintura o retoladors de pissarra. Tenen orificis ja
perforats per facilitar-ne el muntatge. Les peces de fixació
no estan incloses.

Miralls d'arbre per a exterior
Miralls amb forma d'arbre per a exterior. Apte per a interior
i exterior. Apte per estimular l'escriptura mitjançant gargots
amb escuma d'afaitar, pintura o retoladors de pissarra. Col·-
loca'ls estratègicament per augmentar la sensació de llum
i espai. A baixa altura, els nens de poca edat poden gaudir
mirant-se a si mateixos o als seus amics. Joc de tres miralls.
Fabricats en plàstic de seguretat d'alta qualitat i 3 mm de
gruix. Tenen orificis ja perforats per facilitar-ne el muntatge.
Les peces de fixació no estan incloses. Mida màxima: 600
x 800 mm.

Joc de 3 miralls de margarides 195,14 € MDTAR10279

3 miralls d'arbre per a exterior 195,14 € MDTAR02101

Safata Món Actiu
A aquesta versàtil safata se li pot donar una infinitat d'usos!
Són fàcils de guardar i de transportar, es poden instal·lar
dossers amb facilitat fixant-les als orificis superiors.
Summament resistents. Pots omplir-la de sorra i buscar les
lletres toves i resplendents amagades, omplir-la d'aigua i fer
navegar un vaixell fet per tu mateix o utilitzar-la com a safata
d'inspecció gegant per a insectes. Les possibilitats són infinites!
Té forma octogonal per promoure el joc en grup.

Safata Món Actiu 33,97 € MDTTUFFB

Suport Món Actiu
Compra un únic suport ajustable per a les nostres Safates
Món Actiu. El suport es pot ajustar a 4 alçades diferents: 20
cm, 30 cm, 40 cm i 50 cm. Apte per a ús interior i exterior.
Safata MDTTUFFB no inclosa.

Un suport, 4 alçades!

Suport Món Actiu 108,97 € MDTFU00202

Funda per a safata Món Actiu
Aquesta pràctica i resistent funda per a la teva Safata Món
Actiu és impermeable i encaixa a la perfecció a sobre de la
safata. Apte per a ús intern i extern. Es pot netejar amb un
drap o rentant-lo a mà.

Funda per a safata Món Actiu 30,89 € MDTEY01034
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Pilota gran
Hores de diversió activa amb aquesta pilota inflable,
coberta de teixit de 50 cm Ø.

+3
anys

Festival d'aigua pop
Divertit joc d’aigua. Connecta els tentacles a una
mànega, es mouran i tiraran aigua a tot arreu a causa

de la pressió. Mesures: 16 cm d'alt.

+3
anys

Pilota gran 21,52 € MDRTGA420

Festival d'aigua pop 16,99 € MDRTGA022

Set de festa
Set amb diversos jocs que garanteixen hores de diver-
sió: juga a curses de sac, al joc dels ous i culleres o

intenta enderrocar totes les tasses.

+3
anys

Set de festa 25,00 € MDRTGA364

Bolcar les llaunes números
Aquestes 10 llaunes dels números els agrada ser
enderrocades. És l’antic joc de llançar les llaunes a

terra! Conteu els punts. El jugador que n'aconsegueixi més
guanyar el partit. Mesures: (6 x 6 x 10 cm.)

+3
anys

Bolcar les llaunes números 21,34 € MDRTGA093



Bolos vermells i blancs
Conjunt de 10 bitlles de fusta de 18 cm i 2 boles de
fusa de bedoll.

143

Jocs d'exterior

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Festa de l'ou
Heu de fer curses intentant arribar a la meta sense
que caigui l’ou. Si cau, comença de nou posant-te

darrere. Disposa de 4 culleres (20 x 5 x 1,5 cm) i 4 ous amb
rovell de tela (ous: 5,5 x 7,5 cm / rovell: 10 x 10 x 1cm)

+4
anys

+4
anys

Bolos vermells i blancs 55,58 € MDRTGA148 Festa de l'ou 18,47 € MDRTGA332

Illes d’activitat
Agafa un pal de la bossa i corre ràpidament a l’estora
amb els mateixos colors que el pal. Trobareu jocs al

manual adjunt o podeu crear el vostre propi amb les 7
estores i els pals de fusta. Diversió molt activa! Mesures:
Pals 2,5 x 18 cm i estora de 37 cm de diàmetre.

+4
anys

Petanca
Qui pot tirar la pilota més a prop del bolig? Conté: 3
jocs de boles de fusta (6 en total) + 1 bola petita

(bolig) de 6,5 cm Ø.

+6
anys

Illes d’activitat 32,32 € MDRTGA411 Petanca 28,40 € MDRTGA241

Disc Deluxe
Proveu de llançar els tres discos, des d'una certa
distància, a l'anell amb el major nombre de punts.

Conté: 3 discos i 4 clavilles. Mida: 2 m de diàmetre del camp.

+6
anys

Goma de saltar
Segur que els adults encara se'n recorden! Saltar a
la goma s’ha tornat a posar de moda. Canta, saltar i

fes els moviments més guais saltant a sobre o just al costat
de la goma elàstica.Mentre saltes, pots cantar: El xiclet Bazoka,
s'estira i explota ... el xiclet Bazoka, es va estirar i va explotar!
Mida: 300 cm x 2 cm x 0,2 cm.

+6
anys

Disc Deluxe 25,26 € MDRTGA050

Goma de saltar 8,36 € MDRTGA344



144

Jocs d'exterior

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Corda de saltar turquesa
El joc tradicional amb aire fresc i alegre. Saltar a la
corda sempre serà divertit! Mida: 2 m de corda amb

nanses de fusta.

+6
anys

Corda gran de saltar
Corda gran de saltar amb nanses de fusta i corda de
cotó de 5 m.

+6
anys

Corda de saltar turquesa 8,36 € MDRTGA380 Corda gran de saltar 8,71 € MDRTGA230

Capturar i arrabassar
Vés amb compte! Perquè tothom busca les teves
cues de colors! Amb aquest joc, cada jugador

comença amb quatre cues. Ara intenteu agafar els dels altres.
Agafeu-les i enganxeu-les al cinturó de cinta regulable. Qui
pot reunir més creus i més punts? Conté: 4 cinturons regu-
lables (80 x 4 cm), 16 cintes (23 x 3,5 cm) i 1 manual.
Material: Feltre i cinta subjecció.

+3
anys

Bola voladora
Llança els paracaigudes i intenta tenir les boles el
més a prop possible de l’illa. La teva pilota és la més

propera? Missió complerta, heu guanyat aquest joc! Conté:
6 paracaigudes (42 x 42 x 25 cm) amb bola de fusta (2,5
cm de diàmetre), illa de fusta (10 x 9 x 0,5 cm), 1 corda (1
m) i un manual.

+3
anys

Capturar i arrabassar 25,87 € MDRTGA426 Bola voladora 22,56 € MDRTGA427

Alimenta el pingüí
Aquests pingüins feliços tenen gana! Utilitzeu les cordes per penjar la lona
i llença el peix al ventre dels pingüins. Quants punts podeu anotar? Conté:

1 teixit amb forats, 3 bosses de peix, 4 cordes d’1,25 cm, 2 llistons de fusta i un
tub/embalatge.

+3
anys

Diàbolo
Aquest diàbolo és ideal per
millorar la coordinació ull-mà i

per practicar trucs genials. Material:
cautxú i pals robustos de fusta. Diàme-
tre 10 cm.

+6
anys

Alimenta el pingüí 33,02 € MDRTGA428 Diàbolo 13,76 € MDRTGA305
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Guants amb pilota
Aquest és un joc de llançar i
atrapar! El material dels guants

són de neoprè i a través de la seva cinta
autoadhesiva, agafar la pilota és molt
fàcil i divertit. Mida: 18 x 23 cm.

+6
anys

Joc de coordinació
Treballeu en equip per portar les pilotes en la direcció correcta. Seràs
més ràpid/a en posar la pilota al forat? 3 reptes. Jugadors: 2 - 8 / Mida: 35

x 35 x 4 cm.

+6
anys

Guants
amb pilota 12,89 € MDRTGA174

Joc de coordinació 69,17 € MDRTGA204

Tennis suau
Les dues raquetes elàstiques i la pilota peluda
ofereixen encara més diversió. Juga amb els teus

amics/gues i veuràs com no pots parar! Mida: 57 x 32 cm.

+6
anys

Tennis suau 27,53 € MDRTGA303

Pilota bala
Xiulet! Deixeu que la bola es mogui d’un lloc a un altre
mantenint les nanses o separant-les completament.

Conegut joc ràpid i divertit. Les nanses i la bola estan
fabricades en fusta 100% FSC. Conté: 4 nanses, 1 bola i 1
corda de 4 m.

+8
anys

Pilota bala 15,59 € MDRTGA425

Moute
Qui se'n recorda demésmoviments? Cada fitxa repre-
senta unmoviment que heu de fer. Has d’estar atent!

Cada vegada arriba un moviment. El que no se'n recorda
està eliminat i el que queda últim, guanya. Té 18 fitxes de
fusta contraxapada - diàmetre de 8 cm + bossa de cotó.

+6
anys

Moute 21,34 € MDRTGA264
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Balancins

Balancí cocodril
Fantàstic cocodril balancí de plàstic molt resistent.
Per a 1, 2 o 3 infants. Alçada del seient: 23 cm. Pes

que pot suportar: 3 x 50 kg. Mides: 40 x 101 x 38 cm.

2+
anys

Balancí cocodril 47,90 € MDAT016721

Balancí tortuga
Balancí tortuga que permet jugar de 2 a 3 nens alhora. Incorpo-
rar les nanses de seguretat. Dimensions: 133 x 45 cm.

Balancí tortuga 97,75 € MDSU884

Cavallet Balancí
El cavall balancí es pot utilitzar com a caminador traient la
base que fa de balancí, i deixant com a suport les 4 rodes
que té a la base de les potes. Mesures: 55 cm x 70 cm (alt
x llarg) i 25 cm alçada del seient a terra.

Ghost picnic table Feber
Ghost picnic table és, per una banda, una taula de
pícnic amb bancs per seure i, si el gireu, es convertirà

en un divertit balancí. Poden jugar fins a 4 persones. Reco-
manat de 12mesos a 3 anys, amb un pes màxim recomanat
de 100 kg. Colors molt brillants resistents a la llum del sol i
als canvis de temperatura. Gran resistència i fàcil muntatge
sense eines. Mida del producte: 69 x 115,5 x 56 cm (llarg x
ampla x alt).

12
mesos

Ghost picnic table Feber 97,49 € MDFA10242

PonyFeber
Aquest corre passadís en forma de poni és un 2 en
1: balancí i corre passadís. Inclou un so de trot i renill.

De 12 mesos a 3 anys. Les seves rodes amples permeten
aprendre a mantenir l'equilibri i la coordinació. Afavoreix el
desenvolupament de la capacitat psicomotora i auditiva que
ajudi al desenvolupament global. Midadel producte: 69 cm
x 47 cm x 57,5 cm (llarg x ampla x alt). Pes del producte:
4,7 kg. Perfecte per utilitzar-lo a interior o exterior.

12
mesos

PonyFeber 63,37 € MDFA06280

Cavallet Balancí 47,55 € MDSU886
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Casetes
Happy House Feber
Happy House de Feber té 2 entrades, frontal i posterior.
Té una porta amb mànec i pany per a la clau i bústia.

També té 2 balcons laterals i una façana plena de detalls, amb
els quals recrear una casa amb un valor de joc sense límits.
Recomanat de 2 a 6 anys. Gran resistència i un muntatge molt
fàcil. Sistema Anti-UV per evitar la pèrdua de color i augmentar
la resistència del plàstic. Mida del producte: 80 x 94 x 100 cm
(llarg x ampla x alt).

2-6
anys

Funny House Feber
Funny House Feber és una casa infantil amb una
porta plegable. De 2 a 6 anys. Colors molt brillants

resistents a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran
resistència i fàcil muntatge. Mida del producte: 85 x 108 x
124 cm (llarg x ampla x alt).

2-6
anys

Eco House Feber
Casa de jocs amb activitats d’aprenentatge sobre la
natura. Inclou: 2 papereres de reciclatge, jardineria

urbana, eines, aigua de pluja, molí de vent, panell solar d’imitació,
niu i menjadora d’ocells. Robust, fàcil de muntar i amb sistema
Anti-UV per a menys pèrdues de color i millor resistència. A
partir de 2 anys. Dimensions del producte muntat: 94 cm x
120 cm x 150 cm (llarg x ampla x alt).

2-6
anys

Happy House Feber 87,74 € MDFA12380

Funny House Feber 116,99 € MDFA13650

Eco House Feber 160,87 € MDFA13004

Giro House Feber
Giro House de Feber és la primera casa de jocs que
inclou una porta giratòria amb 6 àrees de joc.

Experiència de joc de rols increïble: teniu una casa, però també
una cuina, barbacoa (inclou pica), jardí (amb jardineres),
màquina expenedora, escola (ve amb pissarra) i supermercat.
A partir de 2 anys. Dimensions del producte muntat: 166 x
85 x 124 cm (llarg x ampla x alt).

2-6
anys

Feber House
La Feber House té una porta i finestres que s’obren
i es tanquen. Inclou clau giratòria i al seu costat, una

safata per barbacoa. De 2 a 6 anys. Colors molt brillants
resistents a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran
resistència i fàcil muntatge. Midadel producte: 131 cm x 110
cm x 121 cm (llarg x ampla x alt).

2-6
anys

Giro House Feber 165,74 € MDFA13221 Feber House 224,24 € MDFA10248



148

Jocs d'exterior

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Fancy House Feber
Casa infantil espaiosa amb finestres i porta que s’obren
i es tanquen. Inclou la safata de jocs, a més d’una

clau giratòria. Per a nens de 3 a 8 anys. Colors molt brillants
resistents a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran
resistència i fàcil muntatge. Mida del producte: 133 x 123,5
x 142,5 cm (llarg x ampla x alt).

3-8
anys

Food Truck Feber
Food truck és una combinació de vehicles i cuina de
joguina 2 en 1. Inclou més de 50 accessoris per divertir-

se jugant a ser xef o un client que demana menjar o gelats.
Disposa de: safata per preparar i servir aliments, caixa registradora
d’efectiu, forn amb porta, varietat d’accessoris d’aliments, inclosos
gelats, hamburgueses, patates ... estris de cuina i molt més.
Robust, fàcil de muntar i sistema Anti-UV. Recomanat a partir
de 2 anys. Dimensions del producte: 127 cm x 85,2 cm x 129
cm (llarg x ampla x alt).

+2
anys

Beauty House Feber
Caseta de jocs de grans dimensions i amb un ampli
espai al seu interior per jugar. Inclou porta amb bústia,

finestres abatibles i un tobogan fantàstic. De 3 a 8 anys.
Colors molt brillants, resistents a la llum del sol i als canvis
de temperatura. Gran resistència i fàcil muntatge. Mida del
producte: 110 x 175 x 162 cm (llarg x ampla x alt). Pes: 45
kg.

3-8
anys

House on the Tree Feber
Arriba la casa més innovadora; una casa d’arbre
elevada, amb un ampli espai, amb escales d’accés,

portes i finestres que s’obren i es tanquen. Colors resistents
a la llum solar i als canvis de temperatura. Gran resistència
i fàcil muntatge. Pes màxim recomanat 50 kg. A partir de 3
anys. Pes del producte: 35 kg (aprox.)

+3
anys

Fancy House Feber 292,49 € MDFA10962

Food Truck Feber 194,99 € MDFA12990

Beauty House Feber 321,74 € MDFA10721

House on the Tree Feber 409,49 € MDFA13533

Super Palace Feber
Majestuós palau de gran amplitud a l’interior amb 6
torres laterals i 3 superiors amb banderes. De 3 a

10 anys. Espectacular porta del castell que inclou picaporta
amb diferents sons i 5 amples finestres. Colors molt brillants
resistents a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran
resistència i fàcil muntatge. Mida del producte: 147 cm x
198 cm x 250 cm (llarg x ampla x alt).

3-10
anys

Super Palace Feber 487,49 € MDFA03254
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Tobogans i parcs
Tobogan Feber Climb and Slide
Divertit tobogan amb escales anti lliscament, i una
paret especial per escalar. Colors molt brillants, resis-

tents a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran resis-
tència i fàcil muntatge. Perfecte per als nens/es per
desenvolupar habilitats motrius, així com l'equilibri i la força.
A partir de 3 anys. Dimensions del producte: 208 x 90 x 126
cm (llarg x ampla x alt). Pes màxim recomanat: 30 kg. Pes
del producte: 18 kg (aprox.). Mida de la rampa: 190 cm.

3-10
anys

Tobogan Feber Slide 10 with water
Gran tobogan amb opció d'aigua per refrescar-se a
l'estiu. De 3 a 8 anys i un pes màxim recomanat de 30

kg. Només heu de col·locar la mànega (no inclosa) a la part
superior. Escales antilliscants per obtenir una major seguretat.
Colors molt brillants, resistents a la llum del sol i als canvis de
temperatura. Gran resistència i fàcil muntatge. Pes del produc-
te: 14,5 kg. Mida del producte: 193 x 96 x 123 cm (llarg x ampla
x alt). Mida de la rampa: 190 cm.

3-8
anys

Tobogan Feber Slide
Petit tobogan a partir dels 12 mesos a 5 anys. Pes
màxim recomanat de 50 kg. Colors molt brillants,

resistents a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran
resistència i fàcil muntatge. Pes del producte: 3,6 kg. Mida
del producte: 120 x 55 x 73 cm (llarg x ampla x alt). Mida
de la rampa: 107 cm.

1-5
anys

Tobogan Feber Slide Max with water
Tobogan divertit amb opció d’aigua per refrescar-se a
l’estiu. De 2 a 7 anys. Pes màxim recomanat: 30 kg.

Només heu de col·locar la mànega (no inclosa) a la part superior.
Escales antilliscants per obtenir una major seguretat. Colors
molt brillants, resistents a la llumdel sol i als canvis de temperatura.
Gran resistència i fàcil muntatge. Pes del producte: 7,7 kg. Mida
del producte: 161 x 71 x 103 cm (llarg x ampla x alt). Mida de
la rampa: 152 cm.

2-7
anys

Mega Tobogan Feber Slide with water
Gran tobogan amb opció d'aigua i passamà per a
una major protecció. De 3 a 10 anys i un pes màxim

recomanat de 50 kg. Només heu de col·locar la mànega (no
inclosa) a la part superior. Escales antilliscants per obtenir
una major seguretat. Colors molt brillants, resistents a la
llum del sol i als canvis de temperatura. Gran resistència i
fàcil muntatge. Pes del producte: 38 kg. Mida del producte:
302 x 117 x 209 cm (llarg x ampla x alt). Mida de la rampa:
285 cm.

3-10
anys

Tobogan Feber Climb and Slide 136,49 € MDFA13534

Tobogan Feber Slide 10 with water 116,99 € MDFA09592

Tobogan Feber Slide 53,62 € MDFA09593

Tobogan Feber Slide Max with water 77,99 € MDFA13651

Mega Tobogan Feber Slide with water 302,24 € MDFA09709
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Muntanya russa
Muntanya russa de vies composta per: dues escales d'accés,
tres vies fàcils de fer i un cotxet amb rodes. S'enfila al cotxe
i llisca pels 3 metres de pista, la ruta permet experimentar
lleus pendents i una sortida suau. Mesures: 310 cm x 33 cm
x 37 cm.

Twister seesaw 2x1 Feber
Twister Seesaw és doble diversió. És una pujada i
baixa que també gira 360º! Recomanat de 3 a 6 anys

i amb un pes màxim recomanat de 60 kg. Colors molt
brillants resistents a la llum solar i als canvis de temperatura.
Gran resistència gràcies al seu tub d’acer i al seu fàcilmuntatge.
Mida del producte: 88 cm x 200 cm x 70 cm (llarg x ampla
x alt).

+3
anys

Muntanya russa 241,73 € MDSU888 Twister seesaw 2x1 Feber 112,11 € MDFA10243

Seesaw 2x2 Feber
Amb See Saw 2x2 poden jugar fins a 4 persones.
Divertit puja i baixa que es pot regular en 3 posicions

per adaptar-se a l'alçada. Recomanat de 3 a 8 anys i amb un
pes màxim recomanat de 100 kg. Colors molt brillants resis-
tents a la llum solar i als canvis de temperatura. Amb barres
d’acer reforçades que garanteixen una major resistència i
un muntatge fàcil. Mida del producte: 60 cm x 234 cm x 97
cm (llarg x ampla x alt).

+3
anys

Parc de jocs
Parc multifuncional que es pot utilitzar com a piscina
de boles, parc infantil o com a balancí, separant l'es-

tructura en dues meitats. A més, es pot col·locant l'estruc-
tura de cantó i utilitzar-la com a circuit de psicomotricitat.
El fet que les barres siguin planes, ens dóna la seguretat
que el nen/a pot pujar de peus sense risc. Amb aquest parc,
ajudem al desenvolupament de l'equilibri i la coordinació
mà-peu. Mesures: 51 x 145 cm Ø

2-6
anys

Seesaw 2x2 Feber 170,62 € MDFA10240 Parc de jocs 250,97 € MDSU885
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Feber Gus
Feber Gus són mòduls de colors que s’uneixen fins
a construir un túnel. Recomanat a partir de 3 anys.

Els colors molt brillants són resistents a la llum del sol i als
canvis de temperatura. Gran resistència i fàcil muntatge.
Mida del producte: 100 cm x 217 cm x 108 cm (llarg x ampla
x alt). Expandible amb el set de 4 mòduls.

+3
anys

Feber Gus 233,99 € MDFA09596
Set 4 Mòduls Gus de febrer 155,99 € MDFA09595

Activity Park Feber
Complet centre d’activitats que proporcionarà una
diversió més gran. De 3 a 7 anys i un pesmàxim reco-

manat de 30 kg. Múltiples activitats en el mateix joc: escalar,
amagar-se, gatejar, lliscar pel tobogan, pujar les escales ...
etc. Els colors molt brillants són resistents a la llum del sol
i als canvis de temperatura. Gran resistència i fàcil
muntatge. Pes del producte: 20 kg. Mida del producte: 167
x 84 x 101 cm (llarg x ampla x alt). Mida de la rampa: 106
cm.

3-7
anys

Activity Center Feber
Amb Activity Center de Feber pujaran, baixaran i
lliscaran pel tobogan. De 2 a 7 anys. 30 kg de pes

màxim recomanat. Els colors són molt brillants, resistents
a la llum del sol i als canvis de temperatura. Gran resistència
i fàcil muntatge. Pes del producte: 13 kg. Mida del producte:
153 x 89 x 97 cm (llarg x ampla x alt). Mida de la rampa: 100
cm.

2-7
anys

Caseta del bosc Feber
Wood House de Feber és un centre d’activitats que
permetrà als vostres fills estar en constant moviment.

De 3 a 8 anys i un pes màxim recomanable de 100 kg. Té
dues escales laterals per pujar, un tobogan per lliscar, un
banc que es pot col·locar en dues posicions i una taula converti-
ble en sorral. Colors molt brillants, resistents a la llum del sol
i als canvis de temperatura. Gran resistència i fàcil muntatge.
Pes del producte: 31 kg. Mida del producte: 200 x 125 x 139
cm (llarg x ampla x alt). Mida de la rampa: 161 cm.

1-5
anys

Activity Park Feber 185,24 € MDFA09597

Activity Center Feber 131,61 € MDFA10247

Caseta del bosc Feber 282,74 € MDFA09590
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Vehicles PlanWorld
Fes una volta per la ciutat amb els nous cotxes de PlanWorld! Dissenyats amb
una combinació única de fusta massissa i PlanWood.

Jeep gris
3,3 x 6,7 x 3,8 cm 9,41 € MDTC6280

SUV vermell
3,6 x 6 x 3,3 cm 9,41 € MDTC6281

Beetle groc
3,4 x 6,1 x 3,5 cm 9,41 € MDTC6282

Pic up blava
3,3 x 7 x 3,5 cm 9,41 € MDTC6283

Furgo verda
3,3 x 7,7 x 3,6 cm 9,41 € MDTC6284
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Set mini cotxes Plantoys
Fes un passeig per la ciutat amb el set de mini cotxes!
Dissenyat amb fusta massissa de colors en un estil

minimalista. Aquest joc inclou 5 vehicles diferents: un autobús,
una furgoneta, un camió i dos cotxes amb diferents formes.

+3
anys

Lot de 5 unitats. 38,39 € MDTC6285

Set mini cotxes Plantoys 15,82 € MDTC6286

Rampa de carreres Plantoys
Preparats, llestos, ja! Fes córrer els cotxes per la pista
i veuràs quin pot anar més lluny. Aquesta és una

gran joguina per desenvolupar la coordinació mà-ull i les
habilitats motores fines.

+18
mesos

Road System Plantoys
Millora el teu sistema de transport de simulació amb
el joc Road System! Complet amb 27 pistes, 1 pont, 1

automòbil, 1 llum i 4 arbustos (34 peces en total), els nens
tenen tot allò que necessiten per donar vida a la seva ciutat
fictícia.

+3
anys

Rampa de carreres Plantoys 51,21 € MDTC5379 Road System Plantoys 79,09 € MDTC6208

https://youtu.be/fGiLIzv2mT8


Set de senyals Plantoys
Fes un passeig per la ciutat amb els nous cotxes
complementant el sistema Road & Rail amb aquest

conjunt d'accessoris.

+3
anys
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Dino Car Plantoys
Aquests dinosaures combinen perfec-
tament amb les petites mans del teu

bebè. El bebè gaudirà fent-los rodar.

+12
mesos

Set de senyals Plantoys 16,16 € MDTC6203

Diplodocus 10 x 18 x 5 cm 8,12 € MDTC5689
Triceratops 10,5 x 7,7 x 5,8 cm 8,12 € MDTC5690
Stegosaurio 10 x 6,9 x 5,8 cm 8,12 € MDTC5691
T-Rex 8,2 x 9,8 x 5,8 8,12 € MDTC5692

Minimobil 9 cm
Excel·lent i divertit recurs didàctic i lúdic que pot
estimular l'aprenentatge relacionat amb l'àrea del

medi físic i social, així com fer servir el tema transversal
d'Educació Vialde de suport. Fabricats amb plàstic flexible i
robust, així com rodes molt segures, no extraïbles. Presen-
tació en envasos molt còmodes i reutilitzables. Vehicles de
9 cm de longitud.

18 mesos
a 6 anys

Minimobil 12 cm
Col·lecció de vehicles flexibles i superresistents. Excel·lent i divertit
recurs didàctic i lúdic que pot estimular l'aprenentatge relacionat

amb l'àrea del medi físic i social, així com fer servir el tema transversal d'Edu-
cació Vialde de suport. Fabricats amb plàstic flexible i robust, així com rodes
molt segures, no extraïbles, i eixos d'alta resistència. Presentació en envasos
molt còmodes i reutilitzables. Vehicles de 9 cm de longitud.

18 mesos
a 6 anys

Pot 8 unitats 16,20 € MD27470
Contenidor 32 unitats 55,19 € MD27471

IRROMPIBLE!
Alt rendiment
en l'ús col·lectiu

Minimobil School Set 10 unitats 38,91 € MD27487
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Minimobil Dumpy 18 cm
Conjunt de camions i excavadora articulats que
proporcionen diversió durant hores. Fabricats amb

plàstic flexible però robust, per resistir tots els esforços a
què els sotmeten els més petits. Les rodes de goma els
atorguen gran estabilitat i fan que siguin més còmodes de
manejar. Vehicles de 18 cm.

18 mesos
a 6 anys

Minimobil Traffic Box
Fàcils de recollir i desar. Fabricats amb
materials rentables i resistents, per

jugar moltes hores. Ideal per jugar amb la
sèrie de vehicles Minimobil. Simulen l'entorn
habitual d'una ciutat o poble. Resulten un bon
suport didàctic en el tema de l'educació viària,
ja que apareixen els senyals més usuals de
circulació i es plantegen les situacions quotidia-
nes amb què ens trobem diàriament. Mides:
100 x 100 cm.

3+
anys

Minimobil senyals de trànsit
Per completar el joc amb els
Minimobils i crear un circuit

amb senyals de trànsit. Facilita la iden-
tificació i l'aprenentatge dels senyals
bàsics de circulació, tot fomentant el
respecte per les normes d'educació
viària i la conducta cívica. Format per
12 senyals, 12 peanyes, 1 fullet
explicatiu. 11 x 6,5 cm.

3+
anys

Minimobil Dumpy Bolquet 6,92 € MD45141
Minimobil Dumpy Excavadora 6,92 € MD45142
Minimobil Dumpy Camió Reciclatge 6,92 € MD45143
School Set 6 unitats (3 mod x 2 uds) 40,62 € MD27469 Minimobil senyals de trànsit 9,69 € MD27461

Minimobil Traffic Box 16,20 € MD97096



Cub 30 Mini Chubbies
Galleda de mini vehicles flexibles
de 7 cm amb roda dura.

1+
any

Vehicles Chubbies
Assortiment de 15 vehicles de polipropilè de 10 cm
flexible que inclou cotxes de policia, bombers, taxis

i autobús escolar amb rodes toves i rugoses per a una
millor subjecció.

1+
any

157

Vehicles

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Mini garatge Mini Chubbies
Garatge de dos pisos amb rampa elevadora i so,
heliport i àrea de proveïment. Inclou 2 vehicles + 1

helicòpter + pistes. Mides: 19 x 42 x 39 cm.

1+
any

Cub de Ecoline Chubbies
Galleda d'ECO-Vehicles, avions i vaixells, de 7 i 10
cm. Disposa de 10 models.

1+
any

Cub 30 Ecoline Chubbies 7 cm 64,28 € MDAT041111
Cub 15 Ecoline Chubbies 10 cm 57,83 € MDAT041140

Pistes Mini Chubbies
Galleda composta per 15 pistes
+ 3 vehicles + 3 senyals.

1+
any

Mini garatge Mini Chubbies 50,14 € MDAT25556

Pistes Mini Chubbies 15,12 € MDAT245512

Caixa 10 Mini Chubbies
Vehicles de polipropilè flexible de
7 cm. Conté vaixells, cotxes,

remolc, avions, helicòpters, etc.

1+
any

Cub 30 Mini Chubbies 57,16 € MDAT241112Caixa 10 Mini Chubbies 17,90 € MDAT242110

Vehicles Chubbies 53,07 € MDAT241052
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Midi school bus + 1 driver + 2
figures

Bus escolar amb 3 personatges.
1 conductor i 2 nens. Mida: 21

cm.

1+
any

Ecoline Maxi Trucks
Set de 16 eco-vehicles de 14 cm i 5models diferents.1+

any

Vehicles Flexi
Assortiment de 18 vehicles de 14 cm amb 5 models
diferents de divertits vehicles de polipropilè.

1+
any

Ecoline Maxi Trucks 106,59 € MDAT201061Vehicles Flexi 101,36 € MDAT241067

Midi school bus + 1
driver + 2 figures 14,12 € MDAT21236

Plane + 2 figures
Fantàstic avió de passatgers amb
2 personatges inclosos. Fabricat

amb polipropilè flexible d'alta resistència
amb rodes toves i rugoses per a una
subjecció més gran. Mida: 30 cm.

1+
any

Plane + 2 figures 21,29 € MDAT701270

Camió bolquet Jumbo
Camió bolquet de 28 cm
fabricat amb polipropilè flexible

d'alta resistència. Rodes grans, toves i
rugoses per a una adherència perfecta.

1+
any

Camió
bolquet Jumbo 14,34 € 17,36 € MDAT21210

Camió bombers Jumbo
Camió bombers de 28 cm
fabricat amb polipropilè flexible

d'alta resistència. Rodes grans, toves i
rugoses per a una adherència perfecta.

1+
any

Camió
bombers Jumbo 17,36 € MDAT21211

Tractor Jumbo
Tractor de 28 cm fabricat amb
polipropilè flexible d'alta resis-

tència. Rodes grans, toves i rugoses
per a una adherència perfecta.

1+
any

Tractor Jumbo 18,67 € MDAT21215

Excavadora Jumbo
Excavadora de 28 cm fabricada
amb polipropilè flexible d'alta

resistència. Rodes grans, toves i
rugoses per a una adherència perfecta.

1+
any

Excavadora Jumbo 17,36 € MDAT21212
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Ecoline Hearts Tractors & Trailer
Galleda de 20 tractors i remolcs de 10 cm.

Vehicles Ecoline
Vehicles fabricats amb un 98% de canya de sucre i un 2% d'estelles de fusta
de l'arbre del cautxú. Producte eco-friendly, sostenible i reciclable.

+1
anys

Ecoline Hearts Tractors & Trailer 47,14 € MDAT049040

Ecoline XL Fire Truck
Camió de bombers de 22 cm.

Ecoline XL
Tipper Truck 15,66 € MDAT89110A

Ecoline Fire Truck
Camió de bombers de 17 cm.

Ecoline Fire Truck 8,95 € MDAT09011A

Ecoline Tipper Truck
Camió de bolquet de 17 cm.

Ecoline Tractor
Tractor de 19 cm.

Ecoline XL Tipper Truck
Camió de bolquet de 22 cm.

Ecoline
Tipper Truck 8,95 € MDAT09010A

Ecoline Tractor 8,95 € MDAT09013A

Ecoline XL Fire Truck 15,66 € MDAT89111A

Ecoline XL Excavator
Camió de bolquet de 22 cm.

Excavator 15,66 € MDAT89112A
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Ecoline Jumbo Tipper Truck Ecoline Jumbo Fire Truck

Tipper Truck Jumbo 28 cm 26,87 € MDAT081250

Digger Truck Jumbo 28 cm 26,87 € MDAT081252

Fire Truck Jumbo 28 cm 26,87 € MDAT081251

Camió bolquet mitjà
Fantàstic camió bolquet de 45 cm
de llarg. Mides: 20 x 45 x 23 cm.

2+
anys

Camió
bolquet mitjà 33,13 € MDAT012235

Tractor Digger Jumbo 28 cm 26,87 € MDAT081255

Vehicles Ecoline Jumbo
Vehicles ecològics, durador, fet de recursos renovables i canya de sucre.
100% reciclable. De 28 cm de llarg. Una opció perfecta per a un joc infantil

sostenible. Embalat en caixa. Colors aleatoris.

+1
anys

Ecoline Jumbo Digger TruckEcoline Jumbo Tractor Digger



Truck Big
Camió bolquet de 70 cm. Fabricat 100% amb plàstic
reciclat. Els colors poden variar.

2+
anys
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Super tractor
Vehicle gegant amb parts articulables, fabricat amb
plàstic de màxima qualitat. Apte per jugar a la sorra

i la neu. 58 × 33,5 × 32 cm.

2+
anys

Super tractor 40,62 € MD45152

Super bolquet
Vehicle gegant amb parts articulables, fabricat amb
plàstic de màxima qualitat. Apte per jugar a la sorra

i la neu. 45 x 31 x 32,5 cm.

2+
anys

Super bolquet 40,62 € MD45150

Truck Big 58,70 € MDAT12660
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Bus escolar Greentoys
Bus escolar de 15,2 cm d'alçada i 27,3 cm
d'ample. Profunditat: 15,2 cm.

1+
any

1+
any

Camió de reciclatge Greentoys
Camió de reciclatge de 18,4 cm d'alçada i 30,5 cm
d'ample. Profunditat: 15,9 cm.

1+
any

Bus escolar Greentoys 32,06 € MDTCHY1009 Camió de reciclatge Greentoys 32,06 € MDTCRTK01R

Avió Greentoys
Adorable avió de 21 cm d'alçada i 22 cm d'ample.
Profunditat: 11 cm.

Helicòpter Greentoys
Helicòpter de 14,1 cm d'alçada i 24,5 cm d'ample.
Profunditat: 15,5 cm.

Green Toys evita que tones de plàstic arribin al mar,
utilitzant el material de les garrafes de llet per convertir-
les en acolorides joguines. D'aquesta manera, els plàs-
tics d'un sol ús es converteixen en joguines que duraran

anys i anys. Educativa, divertida, sense tòxics i amb consciència
mediambiental, Green Toys és una marca que enamora quan la tens
a les mans. Pintat amb tints de soja. Sense BPA. Sense Ftalats. 100%
material reciclat. 100% segurs.

1+
any

1+
any

Avió Greentoys 19,66 € MDTCRR1026 Helicòpter Greentoys 23,93 € MDTCLB1060
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Pàrquing garatge Greentoys
Aquest pàrquing garatge és un espai de joc de
múltiples nivells que fomenta el desenvolupament

d'habilitats motores, el raonament de causa i efecte, i el joc
imaginatiu i narratiu. El joc inclou un mini helicòpter i dos
mini vehicles. Amb una estació de servei de pas a través en
un extrem i una rampa a l'altre, un elevador a la part posterior
i un heliport a la part superior, aquest conjunt de 360 ° de
servei complet està llest per jugar des de qualsevol angle .

2+
anys

Parc de bombers Greentoys
Aquest parc té tot el que el teu petit bomber necessita
per salvar el dia, incloent una estació de bombers,

un camió de bombers, bombers, canons d'aigua giratoris,
centre de comandament i lliteres apilables. Obre i tanca les
portes de la part davantera i del darrere de l'estació, ajuda
els bombers a lliscar pel pal de bombers i competeix pel
rescat al camió de bombers.

2+
anys

Pàrquing garatge Greentoys 55,58 € MDTCGB1312

Parc de bombers Greentoys 59,84 € MDTCIR1156
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Peluix tèrmic cadell Baby BP
Una col·lecció de peluixos tèrmics i terapèutics d'ani-
malets variats i colorits per a tots els gustos de la

casa, tant pels més petits com pels més grans, ja que aquests
peluixos són aptes per a totes les edats.

+0
anys

Cadell 19,90 € MDBP200115
Elefant 19,90 € MDBP200111
Lleó 19,90 € MDBP200228
Girafa 19,90 € MDBP200113
Hipopòtam 19,90 € MDBP200234

Les col·leccions de nines següents resulten
un interessant recurs didàctic en l'educació

de les primeres etapes i ajuden a comprendre
conceptes com ara: la família, els diferents grups
de població, normes elementals de relació i convi-
vència, respecte per la diversitat de sexes i races.
Presentem diverses gammes amb diferents mides
i versions.

3-6
anys

Nines 21 cm
Nines vestides amb robeta interior i presentades en
un estoig-regal. Trets ben definits per ajudar a iden-

tificar les races més representatives. Són articulats i perfu-
mats. Disposen de sexe. Fabricats amb vinil.

21 cm 32 cm 40 cm

3-6
anys

Nen Nena

Europeus/es Africans/es Asiàtics/ques Llatinoamericans/es

Nen 15,38 € MD31121
Nena 15,38 € MD31122

Nen 15,38 € MD31123
Nena 15,38 € MD31124

Nen 15,38 € MD31125
Nena 15,38 € MD31126

Nen 15,38 € MD31127
Nena 15,38 € MD31128

Samarreta i
calcetes 6,31 € MD31696 Barnús 7,20 € MD31675

Pijama fred
Blau 7,20 € MD31671
Rosa 7,20 € MD31672

Pijama calor
Ratlles 7,20 € MD31673
Punts 7,20 € MD31674



Nines 32 cm hermètiques
Fabricats amb vinil suau, alta resistència i flexible. Cap, braços i cames
articulats. Es poden rentar i banyar, ja que les seves articulacions són

hermètiques. Amb agradable perfum, sexe i representant 5 races diferents.

3-6
anys

32 cm

Europeus/es Africans/es Asiàtics/ques Llatinoamericans/es

Nen 14,57 € MD31031
Nena 14,57 € MD31032

Nen 14,57 € MD31033
Nena 14,57 € MD31034

Nen 14,57 € MD31035
Nena 14,57 € MD31036

Nen 14,57 € MD31037
Nena 14,57 € MD31038
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Vestit pluja
botes 7,20 € MD31676

Conjunt fred
Jersei 7,20 € MD31677
Jaqueta 7,20 € MD31678

Conjunt entretemps
Texà 7,20 € MD31679
Flor 7,20 € MD31680

Conjunt calor
Polo 7,20 € MD31681
Peto 7,20 € MD31682

Samarreta i
calcetes 7,20 € MD31627

Vestit pluja
botes 8,81 € MD31636

Capa
de bany 8,81 € MD31635

Pijama fred
Turquesa 8,81 € MD31631
Salmó 8,81 € MD31632

Conjunt fred
Polar lila 9,62 € MD31637
Pèl blanc 9,62 € MD31638

Conjunt fred ratlles
Peto 9,62 € MD31645
Malla 9,62 € MD31646

Conjunt entretemps
Navy 9,62 € MD31639
Gorro 9,62 € MD31640

Pijama calor punts
Blau 8,81 € MD31633
Rosa 8,81 € MD31634

Conjunt calor
Peto gorra 9,62 € MD31641
Mono gorro 9,62 € MD31642
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Caucàsic nena 24,37 € MD31114 Llatinoamericà nena 24,37 € MD31116

Nines 38 cm inclusives
Les nines permeten a nens i nenes
desenvolupar habilitats de motricitat

fina i els ajuden a alliberar les tensions d'una
manera segura, a més de servir-los per
entendre la diversitat, la inclusió i ampliar el
vocabulari i les habilitats referides a la cura.
Utilitzen la mateixa roba que els ninots de
40 cm.

3+
anys

Nadó amb síndrome de Down

Bebes con gafas

Nadons amb implant coclear

Caucàsic nen 20,32 € MD31068
Caucàsic nena 20,32 € MD31088

Africà nen 20,32 € MD31069
Africà nena 20,32 € MD31089

Caucàsic nena 24,37 € MD31110 Asiàtic nena 24,37 € MD31112

168
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Nines 40 cm hermètiques
Trets ben definits per ajudar a identificar les races més representa-
tives. Amb pèl cosit i cos perfumat. Són articulades i disposen de

sexe. Fabricades amb vinil, es poden rentar i banyar. Especialment recoma-
nables per a ús col·lectiu. Es presenten amb una bossa.

3-6
anys

40 cm

Europeus/es Africans/es Asiàtics/ques Llatinoamericans/es

Nen 20,27 € MD31051
Nena 20,27 € MD31052

Nen 20,27 € MD31053
Nena 20,27 € MD31054

Nen 20,27 € MD31055
Nena 20,27 € MD31056

Samarreta i
calceta 7,24 € MD31520

Conjunt fred
Pantaló 14,47 € MD31557
Vestit 14,47 € MD31558

Barnús 10,43 € MD31555Pijama fred ratlles
Verd 10,43 € MD31551
Taronja 10,43 € MD31552

Pijama calor
Verd 10,43 € MD31553
Rosa 10,43 € MD31554

Vestit pluja
botes 11,24 € MD31556

Conjunt entretemps
Blau 12,85 € MD31559
Gris 12,85 € MD31560

Conjunt calor
Peto 11,24 € MD31561
Brusa 11,24 € MD31562

Nen 20,27 € MD31057
Nena 20,27 € MD31058
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Diversity botons nen europeu 23,52 € MD96317

Diversity botons nena asiàtica 23,52 € MD96319

Diversity botons nena africana 23,52 € MD96318

Diversity botons nen llatinoamericà 23,52 € MD96320

Col·lecció Diversity Botons
Una manera diferent per als més petits/es d'adquirir traça i autonomia personal. Afavoreixen el desenvolupament de
la destresa manual. Manipulant-los, aprendran a vestir-se i desvestir-se solets/es. També desenvolupen sentiments

d'afecte i de respecte pels altres. Ninots de races variades, tous i d'agradable disseny.

2+
anys

Nines de drap
Nines Waldorf
Les nines Waldorf són una gran eina perquè els nens desenvolupin la crea-
tivitat, la imaginació, les habilitats socials, emocionals o d'autocontrol, les
habilitats lingüístiques i la resolució de problemes. Aquest tipus de nines
estan fabricades amb materials naturals de principi a fi, bàsicament cotó i
llana. Es caracteritzen per tenir extremitats flexibles i presentar uns trets
simples, per així potenciar la imaginació del nen. Aquest és qui decidirà si
la nina està contenta, enfadada, trista…

Heather 19,78 € MDAT177301
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Cadireta Dolls Troller
Resistent i pràctica cadireta de passeig per a nines
amb estructura plegable. Fabricada amb alumini i
teixits impermeables per fer-la resistent i pràctica.

Alçada: 52 cm. Llarg: 28 cm.

Cadireta Dolls Troller 36,55 € MD97024

3-6
anys

Complements

Lot nines Mia 9,85 € MDGO52023

Lot nines
Lot per crear la teva pròpia nina de feltre. Inclou tot
el necessari per cosir: feltre, farcit, fils i agulla. Inclou

instruccions. Hi ha diversos models diferents, col·lecciona'ls.
Recomanat a partir de 6 anys. Afavoreix l'habilitat manual i
l'atenció visual. Estimula el desenvolupament creatiu i n'afa-
voreix l'autoestima.

6+
anys

Banyera Dolls
Banyera de nadó fabricada amb bioplàstic procedent de la
canya de sucre. Perfecte per banyar els ninots i nines Mini-
land Dolls de fins a 40 cm. Incorpora una espongeta amb
forma d'arc de Sant Martí per completar el bany.

Conjunt banyera i esponja 14,57 € MD31100



172

Nines i complements

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Casa victoriana
Aquesta bonica casa de nines del període victorià
consta de dos pisos i està feta a la perfecció. Cada

pis és accessible amb l'obertura de panells. La façana és
molt realista i fàcil de lliscar per obrir i tancar, i donaran al
nenmolta diversió jugant amb les seves famílies imaginàries.
L'àtic addicional també es pot crear al desig del nen. No
inclou mobles. Mides: 63 x 34 x 71 cm.

3+
anys

Doll family Plantoys
Nines per a cases de nines Plantoys. Caps i cossos de
fusta massissa. Braços i cames de filferro que poden

ser fàcilment formats. Mides: 6,10 x 3 x 13 cm (figura del pare).

3+
anys

Casa victoriana sense mobles 299,16 € MDTC7124

Doll family Plantoys 18,82 € MDTC7142

Cases de nines

Casa ecològica amb mobles Plantoys 230,85 € MDTC7156

Casa ecològica amb mobles Plantoys
El disseny d'eficiència energètica de la casa de
nines inclou un aerogenerador, un panell solar,

un inversor elèctric, contenidors de reciclatge, un barril
de pluja i una persiana que pot ajustar la quantitat de
llum solar i la circulació d'aire. Mides: 45,5 x 55,5 x 56,7
cm.

3+
anys
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Bany Orchard Plantoys
La selecció de mobiliari neo ara ve en tons beix.
Mides: 14 x 6 x 3 (banyera).

3+
anys

Bany Orchard Plantoys 23,94 € MDTC7356

Saló neo Orchard Plantoys
La selecció de mobiliari neo ara ve en tons beix.
Mides: 12,9 x 5 x 6 cm (sofà).

3+
anys

Saló neo Orchard Plantoys 23,94 € MDTC7355

Cuina Orchard Plantoys
La selecció de mobiliari neo ara ve en tons beix.3+

anys

Cuina Orchard Plantoys 23,94 € MDTC7358

Habitació Orchard Plantoys
La selecció de mobiliari neo ara ve en tons beix.
Mides: 15 x 16,2 x 5 cm (llit).

3+
anys

Habitació Orchard Plantoys 23,94 € MDTC7357

Habitació infantil Orchard Plantoys
La selecció de mobiliari neo en tons beix. Mides: 7
x 14 x 14 cm (llitera).

3+
anys

Habitació infantil Orchard Plantoys 23,94 € MDTC7353

Menjador Orchard Plantoys
La selecció de mobiliari neo ara ve en tons beix.
Mides: 12 x 5 x 14 cm (rebost)

3+
anys

Menjador Orchard Plantoys 23,94 € MDTC7354
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Oficis

Doctor Kit
Els utensilis més comuns utilitzats per metges i infer-
mers en un disseny simpàtic i de molt bon acabat.

Funciona amb piles.

3-6
anys

Doctor Kit 47,13 € MD97022

El meu Planphone Plantoys
Rep una trucada amb el telèfon de PlanToys! La
pantalla de lupa i el colorit teclat de comptes formen

una joguina meravellosa per al joc interactiu i ajuden a
desenvolupar la destresa i les habilitats cognitives dels nens.
Mides: 6,30 x 1,90 x 11 cm.

12+
mesos

La meva primera càmera Plantoys
Troba un gran paisatge i fes una foto! Aquesta mini
càmera cap a la butxaca. Els nens veuran les diferents

imatges a través de la lent del calidoscopi. Mides: 2,15 x 4,8
x 5,5 cm.

3+
anys

El meu Planphone Plantoys 11,97 € MDTC5674 La meva primera càmera Plantoys 5,12 € MDTC5307

Brico Kit
Maletí amb eines i complements on una de les cares
és transparent.

3-6
anys

Brico Kit 46,31 € MD97003

Mini Beauty
Maletí que inclou 12 accessoris de bellesa relacionats
amb les cures del cabell.

+3
anys

Mini Beauty 20,27 € MD97006
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Set veterinari Plantoys
Promou l'empatia dels teus fills i ajuda a que aprenguin
a tractar els animals amb aquest set de veterinari. Inclou

3 peces bàsiques d'equip mèdic, una vacuna, un embenat, una
campana, 2 radiografies i una pràctica bossa mèdica.

3+
anys

Set veterinari Plantoys 27,79 € MDTC3490

Set de dentista Plantoys
Juga a ser un veritable dentista! Aquest lot ensenya
als nens des de molt joves a comprendre la

importància de la cura dental. Inclou 4 eines dentals bàsi-
ques, un raspall de dents, una dentadura amb 3 dents de
recanvi i un estoig metàl·lic.

3+
anys

Doctor set Plantoys
Imagina que jugues com un veritable metge i cuida
els teus amics amb aquest conjunt de metge profe-

ssional! Ensenya els nens des d'una edat primerenca com
ser simpàtics i empàtics. Aquest conjunt inclou 5 equips
mèdics bàsics i un pràctic maletí de metge.

3+
anys

Set de dentista Plantoys 27,79 € MDTC3493

Doctor set Plantoys 29,84 € MDTC3451

Set de perruqueria Plantoys
Juga a ser perruquer amb aquest set de perru-
queria! Inclou tisores, assecador de cabells, pinta,

planxa, màquina tallapell i bossa per portar a la cintura. Els
nens gaudiran creant pentinats per a ells mateixos, familiars,
amics o ninots.

3+
anys

Set de perruqueria Plantoys 27,79 € MDTC3492

Set de maquillatge Plantoys
Imagina jugar com un artista del maquillatge amb
aquest set! Inclou un mirall, un pinzell, 5 peces de

cosmètics i una bossa per a la cintura. Els nens gaudiran
posant-semaquillatge a simateixos, alsmembres de la família,
als amics o als canells.

3+
anys

Cinturó d'eines Plantoys
Descobreix l'emoció d'arreglar coses o crear projectes
amb el nostre pràctic cinturó d'eines! Les eines

inclouen martell, clau anglesa, tornavís i un anivellador. Els
nens poden practicar l'ús de les eines amb una femella i un
pern que també s'inclouen al conjunt.

3+
anys

Set de maquillatge Plantoys 27,79 € MDTC3487 Cinturó d'eines Plantoys 20,52 € MDTC3485
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Set de cirurgia
Aprèn sobre el cos humà amb el set de cirurgia! Inclou
una peça de tela amb diferents òrgans (bronquis,

pulmons, cor amb un botó de so, estómac amb un tros de
menjar dins, fetge i ronyons) que es pot utilitzar per a jocs de
simulació realistes. També hi ha una bossa d'emmagatzematge
per guardar l'equipmèdic (un bisturí, pinces, cotó, gasa,màscara,
dispositiu de succió i safata PlanWood ™)

3+
anys

Set de cirurgia 38,90 € MDTC3703

Casa panys
Cada porta de la casa es tanca o bloqueja demaneres
diferents. És per això que calen uns dits hàbils per

obrir i tancar les portes. També es pot obrir el sostre, sigui
per guardar o amagar els teus petits tresors entre les 4 parets.
Amb la clau t'asseguraràs que no es perdi res. Fomenta la
motricitat fina, la perseverança i la concentració. Fabricat
amb fusta de boscos sostenibles i pintura a l'aigua ecològica.
Mida: 26 x 25 x 35 cm. A partir de 3 anys, per a un o més
nens, i entretenir molta estona.

3+
anys

Casa panys 91,93 € MDOT133782

Caixa d'eines
Jack està molt orgullós de la seva caixa de fusta! 10
eines per amartellar, cargolar, serrar, mesurar...

3+
anys

Caixa d'eines 38,12 € MDOT700001

Closures Soft Book
Llibre gegant de teixit amb 14 tipus de tancaments
diferents. Botons, cordons, sivella, cremallera,

tancament autoadhesiu, etc.… Mides: 28 x 31,5 x 2,5 cm.

+3
anys

Closures Soft Book 19,98 € MDAT210426
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Caixa d'eines Iwood
Caixa d'eines que inclou nombroses peces de diferents
tipus. Els més petits utilitzaran la clau anglesa i el

tornavís per fer diferents muntatges. Aquest exercici
estimula la creativitat i la coordinació. A més, la caixa d'eines
facilita el desament de totes les peces i incentiva l'ordre.

+3
anys

Taula d'eines Iwood
Els nens es convertiran en petits enginyers davant
d'aquesta taula de treball. Reconeixeran fàcilment

les eines i aprendran a fer-les servir per muntar peces.
Aquest producte vol desenvolupar la coordinació mà-ull
dels nens i la capacitat pràctica estimulant-ne la imaginació
i la noció de l'espai.

+3
anys

Caixa d'eines Iwood 29,65 € MDBP13015 Taula d'eines Iwood 29,65 € MDBP13016

Design & Drill® My First Workbench Grey
Hores de diversió de disseny constructiu per als cons-
tructors! Inclou banc de treball, martell, tornavís elèc-

tric, 60 perns de colors, claus, guia de patrons i calaix d'em-
magatzematge. Desenvolupa habilitats STEM. El tornavís
requereix 3 piles AAA (no incloses). El banc de treball fa 31,75
x 38,1 cm.

3+
anys

Design & Drill® My First Workbench Grey 63,86 € MDLEEI4171

All about me family counters™
Ajuda els nens petits a aprendre-ho tot sobre ells i
les seves famílies amb aquests comptadors

familiars! Els comptadors vénen en sis formes i colors
diferents per representar les persones i mascotes de qual-
sevol família. La figura més alta fa 6 cm d'alçada. Targetes
d'activitats opcionals que ensenyen seqüències, formes i
classificació, agrupació, aritmètica bàsica, reconeixement
de mides i posicionament. Aquest conjunt inclou una línia
d'1 a 20. La guia d'activitats inclosa porta encaramés propos-
tes d'activitats per fer servir amb les targetes.

3+
anys

Tub 72 Piece Set 22,24 € MDLER3372
Activity Cards 21 Piece Set 14,83€ MDLESP3377

Famílies
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Europea 8 Figs. 34,92 € MD27395 Africana 8 Figs. 34,92 € MD27396

Asiàtica 8 Figs. 34,92 € MD27397 Llatinoamericana 8 Figs. 34,92 € MD27398

Figures de famílies
Presentemuna interessant col·lecció de figures que representen els diferentsmembres
de qualsevol família quotidiana, realitzades a la mateixa escala que la utilitzada
habitualment a les casetes de joguina. S'hi representen 4 grups de diferents races,
amb la intenció de globalitzar els diferents grups de població. Fabricades ambmolt
bona qualitat i decorades amb excel·lents detalls.

All About Me Sort & Match Houses
Dona-li una llar als teus comptadors familiars All
About Me! Els nens poden descobrir noves habilitats

per a tot un veïnat amb les 6 colorades cases de classificació
i combinació. Dissenyat per utilitzar amb els nostres comp-
tadors familiars All About Me. Retirant les teulades, les
podran apilar.

3+
anys

All About Me Sort & Match Houses 12,83 € MDLER3370

All About Me Sorting Neighbourhood Set
Els nens aprenen habilitats de color, combinació i
classificació mentre parlen sobre ells mateixos i les

seves famílies amb el veïnat de classificació. Disposa de 36
comptadors de plàstic i 6 cases de dues peces. Ajuda a
enfortir les primeres habilitats matemàtiques i imaginatives.
Sis colors i formes d'home, dona, nen, nena, nadó i gos.

3+
anys

All About Me Sorting Neighbourhood Set 21,10 € MDLER3369
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Figures discapacitats i oficis
Interessant conjunt de figures que resulten un bon recurs didàc-
tic per ajudar a raonar en el respecte, i establir i evolucionar a
les normes elementals de relació i convivència. Treballades amb
detalls curosos.

Figures oficis
Els oficis més representatius i habituals. Per ajudar
a comprendre l'entorn de la vida quotidiana. Peces

de gran originalitat i decorades amb màxima qualitat.

3-9
anys

Figures discapacitats
Interessant conjunt de figures que resulten un bon
recurs didàctic per ajudar a raonar en el respecte i

establir i evolucionar a les normes elementals de relació i
convivència. Treballades amb detalls curosos.

3-9
anys

Figures discapacitats 37,36 € MD27389Figures oficis 48,76 € MD27388

Titelles
Titelles de dit

Conjunt de divertidíssimes titelles de dit amb diferents personatges per il·lustrar
els contes infantils més famosos. 9 personatges.

3+
anys

9 personatges 34,25 € MDAT16041

Titelles clàssiques I
Conjunt compost de 8 titelles de mà + CD ÀUDIO
MP3 (sense imatges) amb l'enregistrament de so

complet (música i veu) per a la representació teatral de 2
contes (durada aproximada 10 min cada conte). El CD MP3
inclou un llibre de diàlegs (llibret) amb els 2 contes, una guia
pedagògica, instruccions d'ús i paisatges de fons per pintar.

3+
anys

Caputxeta vermella i Els tres porquets 45,72 € MDI65001



Teatre d'ombres
Un veritable teatre d'ombres amb fonsmàgics, fantàs-
tics i personatges que prenen vida amb la llum. Joc

imaginatiu que ajuda a treure la personalitat i desenvolupar
la intel·ligència emocional alhora que fomenta la motricitat
fina i la coordinació. A més, alimenta la imaginació, els
somnis i les fantasies en la posada en escena de les històries
que es creen. Conté: un teatre de cartró dur, llanterna, suport
per a la llanterna, 9 marionetes, material per a 6 fons i una
guia il·lustrada.

4+
anys
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Teatre d'ombres 35,82 € MDOT20989

Alimentació
Hortalisses 11 peces a la bossa

Variat assortiment de les hortalisses més conegudes
pels nens com pastanagues, pebrots, tomàquets,

cebes, patates, enciams, alls o cogombres. Plàstic semi-fle-
xible. Escala real.

3-9
anys

Hortalisses 11 peces a la bossa 18,64 € MD30582

Fruites 15 peces a la bossa
Fidel reproducció de les fruites més conegudes pels
nens com el plàtan, les cireres, la poma, la taronja,

la síndria, la pera o la llimona. Plàstic semi-flexible. Escala
real.

3-9
anys

Fruites 15 peces a la bossa 16,20 € MD30581

Titelles d'emocions
Lot de 6 titelles de 26 cm per descobrir les emocions
amb la representació de 2 contes. Quatre titelles són

reversibles. El contingut àudio MP3 inclou l'enregistrament
complet de 2 contes amb música i diàlegs.

3-8
anys

Titelles d'emocions 45,72 € MDI64001

Rebosteria 15 peces a la bossa
Aliments relacionats amb el pa i la rebosteria tradicio-
nal. Plàstic semi-flexible.

3-9
anys

Rebosteria 15 peces a la bossa 18,64 € MD30583

Carns, ous i formatges 16 peces a la bossa
Assortiment de carmanyola, formatges, rodanxes
d'ou, truita, etc. Plàstic semi-flexible.

3-9
anys

Carns, ous i formatges 16 peces a la bossa 13,02 € MD30584

https://youtu.be/W7OwKvibBy0
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Menjar ràpid 19 peces a la bossa
Els productes més coneguts de l'anomena't “menjar
ràpid”. Plàstic semi-flexible.

3-9
anys

Menjar ràpid 19 peces a la bossa 17,74 € MD30585

Assortiment menjar ràpid 52 peces
Col·lecció de nombrosos aliments variats: rebosteria,
pans, embotits, conserves, etc. Amb contenidor i

guia.

3-9
anys

Assortiment menjar ràpid 52 peces 47,18 € MD30815

Assortiment de fruites, hortalisses i fruita
seca 36 peces

Las frutas, hortalizas y frutos secos más cotidianos,
reunidos en un contenedor funcional y con asa para

transportar. Con guía didáctica.

3-9
anys

Assortiment de fruites,
hortalisses i fruita seca 41,60 € MD30811

Cistella fruites 15 peces

Cistella fruites 15 peces 19,37 € MD30765

3-9
anys Cistella hortalisses 11 peces

Cistella hortalisses 11 peces 19,95 € MD30766

3-9
anys

New Sprouts® Fresh Picked Fruit & Veggie Tote
Bossa de fruites i verdures ideal per millorar el voca-
bulari i fomentar el menjar sa. Disseny contemporani

i plàstic tou per a unes mans petites. Inclou poma, taronja,
fruits del bosc, albercoc, pera, pruna, plàtan, maduixa, raïm,
llimona, panotxa de blat de moro, enciam, ceba, tomàquet,
patata, pastanaga, cogombre i pebrot en una pràctica bossa
de lona.

18+
mesos

New Sprouts®
Fresh Picked Fruit & Veggie Tote 38,20 € MDLER9722
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New Sprouts® Garden Fresh Salad Set
Set compost d'un bol per servir, quatre bols, dotze
fulles d'enciam, vuit rodanxes de pebrot (quatre

vermelles i quatre grogues) i quatre llesques de tomàquet,
llesques de cogombre i pastanaga ondulada. El recipient per
servir fa 15 cm de diàmetre. Joc de 38 peces.

18+
mesos

New Sprouts® Stack of Baskets
Set compost de quatre cistelles de la compra que
mesuren 18 cm d'amplada i 11 cm d'alçada. Joc de 4.

18+
mesos

New Sprouts® Stack of Baskets 34,21 € MDLER97244 New Sprouts® Garden Fresh Salad Set 37,06 € MDLER9745D

New Sprouts® Soup’s On! 30,79 € MDLER9273

New Sprouts® Soup’s On!
Set compost de sopera amb cullerot, tres pastanagues,
dues patates vermelles, dos tomàquets, tres trossos

de ceba, tres peces d'api, tres fideus jumbo, dos bols i dues
culleres. La sopera fa 15 cm L. Joc de 23 peces.

18+
mesos

Small meals 19,28 € MDAT16219ALittle tray meal 11,96 € MDAT16403

Little tray meal
Diverteix-te tallant amb un ganivet i tornant a unir
les peces del peix, la llimona, la pastanaga i el bolet.

Mides: 21 x 14 x 6 cm.

18+
mesos

Small meals
Conté fruites, hortalisses, ou, pa, etc., més una taula
de fusta i 2 ganivets per aprendre a tallar.

18+
mesos

Meals fruits
Diverteix-te tallant i tornant a unir les peces d'aquestes
fruites tantes vegades com vulguis. Joc simbòlic.

18+
mesos

Parament de colors
Fantàstic parament de coloraines per a 6 persones.
Conté 78 peces.

3+
anys

Parament de colors 54,92 € MDAT016940Meals fruits 19,28 € MDAT16290A
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Vaixella 2000
Fantàstica vaixella per a 12 serveis. Conté 82 peces.3+

anys

Vaixella 2000 50,37 € MDAT016952 Set cassoles 13,35 € MDAT014206

Set cassoles
Set compost d'olla, paella, cassó i escumadora. Conté
7 peces.3+

anys

Set de cafè
Conjunt de cafè per a 4 persones. Fabricat 100%
ambplàstic reciclat. Els colors poden variar. Packaging:

16,5 x 16 x 14 cm. Peces: 17.

2+
anys

Set de cafè 4 persones 14,73 € MDAT12680

Set de 7 utensilis cuina de fusta
Set complet de 7 utensilis de fusta per a la cuina.
Fabricats de fusta massissa a Europa. Mesuren 16

cm aprox. A partir de 3 anys.

3+
anys

Set de 7 utensilis cuina de fusta 8,44 € MDOTE541166

Set de menjar
Joc de vaixella per a 4 persones. Fabricat 100% amb
plàstic reciclat. Els colors poden variar. Packaging:

16 x 13 x 18,5 cm. Peces: 22.

2+
anys

Set de menjar 4 persones 14,73 € MDAT12681

Set de paelles
Set compost d'olla, paella, cassó i dos utensilis de cuina,
fabricat 100% amb plàstic reciclat. Els colors poden

variar. Packaging: 29 x 17 x 10 cm. Peces: 7.

2+
anys

Set de paelles 14,73 € MDAT12606
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Joc coberts fusta
El sopar està a punt! Amandine va posar la taula per
a tres amb els plats i coberts de fusta. Ecològic, deco-

ratiu i molt divertit per imitar la gent gran. Mides: 20,5 x 15
x 6 cm.

18+
mesos

Joc coberts fusta 26,68 € MDOT700152

Euro coin assortment
Ideal per desenvolupar habilitats de reconeixement
de monedes i equivalències. Aquest conjunt de 100

monedes d'euro realistes combinades recolza qualsevol
activitat matemàtica amb diners i joc de rols.

3+
anys

Notes set euro money pack
Inclou 60 bitllets d'euro (10 de cada import: 5€, 10€,
20€, 50€, 100€, 200€) Conjunt de 60 peces.

3+
anys

Notes set euro money pack 3,99 € MDLESP1800Euro coin assortment 6,04 € MDLESP0026

Monedes i bitllets

Euro Shopping
Conjunts compostos per 18 activitats, 14 bitllets, 24
monedes de plàstic i 1 fulletó de “Més idees per

jugar”. Reconeixement visual dels elements que formen la
moneda. Associació de les monedes conegudes amb la seva
escriptura xifrada. Comparació de les quantitats fent servir
procediments numèrics.

5-9
anys

Cartera 28 bitllets + 80 monedes

Cartera 28 bitllets + 80 monedes 22,71 € MD31908Euro Shopping 17,82 € MD45308

3-9
anys
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Pretend & Play® calculator cash register with
euro currency

Aquesta joguina clàssica, guanyadora de diversos
premis, desenvolupa habilitats matemàtiques, reco-

neixement de diners i fomenta el joc de rol, a més de ser
una forma divertida de fer servir els diners. Compta amb
una calculadora que funciona amb energia solar, pantalla
digital, teclat amb botons grans i calaix d'efectiu que produeix
un so de “cha-ching” quan es fa servir. Inclou diners ficticis,
targeta de crèdit simulada, bloc de notes i guia d'activitats.
Mida: 26 cm d'amplada x 24 cm de L.

3+
anys

Pretend & Play® calculator cash register 51,32 € MDLESP2629

Trànsit

Senyals de trànsit
Sis senyals de trànsit serigrafiats sobre polipropilè
de 8 mm. Flexibles i resistents amb pal.

3-9
anys

Senyals de trànsit amb pal 59,12 € MDHE942

Set Educació Vial
Conjunt de material didàctic compost per 25 senyals
de trànsit i suport per penjar-lo amb els quals podrem

simular i desenvolupar hàbits de comportament cívic en els
nens, practicant actituds de precaució i respecte per afavorir-
ne la seguretat. Contingut: maleta amb 25 senyals de trànsit,
1 suport complet i 1 guia d'ús.

3+
anys

Set Educació Vial 71,30 € MDLA905

Caixa registradora
Caixa enregistradora amb pantalla per aprendre i
divertir-se que fomenta la imaginació i el joc simbòlic.

La pantalla és LCD i tàctil, s'hi mostra el preu amb funció de
calculadora inclosa. L'escàner inclou llums i sons i el datàfon
de la targeta de crèdit també fa so. A més, disposa d'una
bàscula per pesar els articles comprats, monedes, bitllets i
una targeta de crèdit per poder fer l'intercanvi. Funciona amb
piles 3 x AA (no incloses).

+3
anys

Caixa registradora 33,23 € MDGO43021
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Animals

Animals selva 9 figures
Elefant 16 cm, goril·la, hipopòtam, lleó,
lleona, pantera, rinoceront, tigre, girafa 20

cm. Inclou guia didàctica.

3-9
anys

Dinosaures 12 figures
Tiranosaurus, Velociraptor, Stegosaurus, Apatosaurus,
Triceratops, Pteranodon, Ankylosaurus, Parasauro-

lophus, Brachiosaurus, Styracosaurus, Pachycephalosaurus,
Broncosaurus. Inclou guia didàctica.

3-9
anys

Animals granja 11 figures
Cavall, cabra, porc, conill, gallina, gall, oca,
ovella, gall dindi comú, gos, vaca. Inclou guia

didàctica.

3-9
anys

Animals granja 11 figures 34,19 € MD27420

Animals selva 9 figures 36,55 € MD25119

Dinosaures 12 figures 35,73 € MD25610

Animals bosc 8 figures
Guineu, senglar, ós bru, llop, carner, àguila,
esquirol, cérvol. Inclou guia didàctica.

3-9
anys

Animals selva 7 figures
Zebra, elefant 12 cm, hipopòtam, girafa 13
cm, lleó, rinoceront, tigre. Inclou guia didàc-

tica.

3-9
anys

Animals selva 7 figures 30,04 € MD25123

Animals bosc 8 figures 27,68 € MD25126
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Animals marins 8 figures
Balena, dofí, morsa, foca, tauró, orca, peix martell,
ratlla. Inclou guia didàctica.

3-9
anys

Animals marins 8 figures 28,41 € MD27460

Insectes 12 figures
Abella, 2 aranyes, escarabat
rinoceront, escorpí, formiga,

formiga reina, mantis religiosa,
marieta, mosca, mosquit i llagostes.

3-9
anys

Rèptils i amfibis XL
Rèptils i amfibis jumbo per aprendre més sobre els
animals de terra i aigua. Plàstic durador amb una

mida perfecta per a unes mans petites. Aquest set de 5
animals inclou un geco, una serp, una granota arborícola,
una tortuga i una iguana. L'animal més gran fa 91,5 cm de
llarg. Es presenta en una caixa de cartró resistent per
guardar fàcilment.

2+
anys

Animals granja i salvatges 30 figures
Zebra, elefant, goril·la, hipopòtam, girafa 20 cm, llop,
macaco, lleona, lleó, panda gegant, ós bru, ós polar,

pantera, rinoceront, tigre, cavall, ruc, cabra, truja, porc, conill,
gallina, gall, gat, oca, ovella, gall dindi comú, gos, bou i vaca.

3-9
anys

Animals granja i salvatges 30 figures 97,59 € MD25140Insectes 12 figures 14,49 € MD27480

Rèptils i amfibis XL 37,63 € MDLER0838
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Animals de l'oceà XL
Animals de l'oceà per aprendre sobre les criatures
que viuen al mar. Aquestes joguines de criatures

marines tàctils tenen detalls realistes i són excel·lents per
al joc imaginatiu. Aquest set inclou una balena, tauró, dofí,
tortuga, foca i pop. Fabricats en material durador i tàctil.
Grandària perfecta per a mans petites. Es poden utilitzar a
l'aula, taula d'aigua o durant l'hora del bany. L'animal més
gran (balena) fa 30 cm x 8,5 cm.

3+
anys

Snap-n-learn™ Dinosaures
Pot de 9 dinosaures de plàstic de dues peces fàcils
d'unir i separar per a mans petites. Inclou activitats

que fomenten una varietat d'habilitats d'aprenentatge: apare-
llament, reconeixement de color, de formes i desenvolu-
pament d'habilitats motores fines mentre ajunten aquestes
criatures. El dinosaure complet més gran fa 12 cm i són 3
de cada: braquiosaure, estegosaure i triceratops.

+18
mesos

Animals de l'oceà XL 37,63 € MDLER0696 Snap-n-learn™ Dinosaures 25,09 € MDLER6708

Famílies animals granja XL
Animals de granja jumbo, mares i cries. Gaudiran
aparellant les cries amb les mares a mesura que van

aprenent vocabulari bàsic. Aquest set inclou un porc, una
oca, una vaca i una ovella amb les seves cries. L'animal més
gran fa 19 cm de llarg x 11,5 cm d'alt.

2+
anys

Famílies animals jungla XL
Animals de jungla jumbo, mares i criatures. Gaudiran
aparellant les cries amb les mares a mesura que van

aprenent vocabulari bàsic. Aquest set inclou figures de plàstic
de la mare elefant, la mare goril·la i la mare tigre i les seves
respectives cries. L'animal més gran fa 30,5 cm de llarg.

2+
anys

Famílies animals jungla XL 41,05 € MDLER0839Famílies animals granja XL 41,05 € MDLER0835

Mascotes XL
Animals domèstics jumbo per conèixer-los millor.
Animals de plàstic durador que tenen lamida perfecta

per a unes mans petites. Inclou gos, gat, conill, conillets
d'índies, peix i ocell. L'animal més gran fa 20 cm de llarg x
15 cm d'alçada. Es presenta en una caixa de cartró resistent
per guardar fàcilment.

2+
anys

Mascotes XL 37,63 € MDLER0688

https://youtu.be/YUfAwJixmRI


Arctic Animal Small World Set
Un conjunt molt detallat de miniatures que repre-
senten un paisatge àrtic. Conté peces d'entre 4 i 7,5

cm. Conté un iglú i una peça dels animals següents: ós polar,
ren, guineu àrtica, llop, llebre, morsa, lleómarí, balena beluga
i orca.

2+
anys
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Arctic Animal Small World Set 36,57 € MDTEY03421

Llar
Doble cuina barbacoa Little Tikes

Cuina Little Tikes que disposa de cafetera, nevera
amb porta magnètica, fogó amb so, aigüera, forn i

rentavaixelles per una banda i graella amb sons electrònics
per fer barbacoes per l'altra banda. Inclou gorra de cuiner
i accessoris de cuina. Mides: 91 x 66 x 114 cm. Utilitza 3
piles AA no incloses.

3+
anys

Kitchen funny
Amb aquesta cuina, els joves xefs tenen l'oportunitat
d'explorar les arts culinàries. 6 utensilis de cuina.

Rellotge amb sagetesmovibles. Portes d'obertura i tancament.
Tots els comandaments giren i fan clic. Espai d'emmagat-
zematge sota l'aigüera. Aigüera extraïble per a una neteja
ràpida i fàcil. Construcció de fusta sòlida. Instruccions
detallades de muntatge. Alçada del terra al taulell: 47,5 cm.

3+
anys

Kitchen funny 87,63 € MDAT16314Doble cuina barbacoa Little Tikes 302,79 € MDL050

Grey Kitchen
Cuina de fusta amb 8 utensilis inclosos. So de clic a tots els botons.
Gran espai d'emmagatzematge sota la pica, que alhora és extraïble

per a una fàcil neteja. 46 cm d'alçada del terra al taulell. Mides totals: 59,5 x
29,5 x 75,5 cm. Suficientment gran perquè juguin 2 alhora.

+3
anys

Grey Kitchen 95,19 € MDAT16415
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Modular Sink Green
Aigüera de disseny compacte
de gran qualitat i resistència. Té

un armari per guardar les teves coses
i un comandament amb so clic. Mides
del producte: 39 x 33 x 60 cm..

+3
anys

Kitchen Plantoys
Una bonica cuina que inclou poms giratoris, forn,
una paella, una olla i una espàtula. Amb un disseny

portàtil, es pot utilitzar en una taula, prestatge i fins i tot a
terra.

+3
anys

Modular Refrigerator Lilac
Ampli frigorífic amb dos
compartiments: nevera i conge-

lador. Molt resistent a l'ús intensiu
infantil. Mides del producte: 39 x 33 x
80 cm.

+3
anys

Microwave Plantoys
Aquest microones ofereix infinites oportunitats per
al joc imaginatiu. La porta s'obre com a microones

real, i els botons giratoris també afegeixen un efecte realista.

+3
anys

Modular
Sink Green 65,34 € MDAT16311

Kitchen Plantoys 76,95 € MDTC3603

Modular
Refrigerator Lilac 76,23 € MDAT16312

Microwave Plantoys 76,01 € MDTC3618

Modular Cooker Pink
Cuina de construcció sòlida amb
un disseny modern incloent 4

focs i 4 comandaments amb so de clic.
Molt adequada per a un ús intensiu
infantil. Mides del producte: 39 x 33 x
60 cm.

+3
anys

Modular
Cooker Pink 65,34 € MDAT16310

https://youtu.be/kbemAtqNMPg
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Kitchen stove Plantoys
Els teus fills poden ser petits xefs amb l'ajuda d'aquesta
cuina. El joc inclou 2 plaques de cuina amb botons

giratoris i un forn.

+3
anys

Washing machine Plantoys
Ensenya als teus petits com rentar la seva pròpia
roba amb la Rentadora PlanToys! El conjunt inclou

2 comandaments giratoris i 1 safata pel sabó.

+3
anys

Kitchen stove Plantoys 162,36 € MDTC3619 Washing machine Plantoys 162,36 € MDTC3620

Refrigerator Plantoys
Aquesta nevera de 2 portes amb ampli espai d'em-
magatzematge a l'interior compta amb un dispensador

de gel i aigua incorporat, com la de la teva cuina a casa!
Aquesta joguina millorarà les habilitats de manipulació dels
nens i cultivarà el seu interès en les feines domèstiques.

+3
anys

Sink Plantoys
Aprèn les funcions bàsiques d'una cuina amb aquesta
pica de cuina. Aquesta joguina proporciona als nens

una manera divertida de desenvolupar habilitats motores
fines i explorar la seva imaginació. Aquesta pica ve amb
aixeta giratòria d'aigua calenta i freda, una pica d'acer inoxi-
dable i un espai d'emmagatzematge.

+3
anys

Refrigerator Plantoys 188,02 € MDTC3621 Sink Plantoys 162,36 € MDTC3622

Dishwasher Plantoys
Aquest rentaplats ajuda a desenvolupar la creativitat,
la imaginació i els bons hàbits. El conjunt inclou 2

botons giratoris amb un rentaplats com a base.

+3
anys

Dishwasher Plantoys 162,36 € MDTC3623

https://youtu.be/kbemAtqNMPg
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Cuina My Cooker
Una cuina de construcció sòlida amb 4 focs, 4 coman-
daments i forn amb porta transparent. Molt apta per

a l'ús intensiu dels nens. Mides: 40 x 36 x 54 cm.
Cuina My Cooker 115,94 € MDAT16306

+3
anys

Frigorífic
Fantàstic frigorífic de construcció sòlida i disseny
modern. Ambdos compartiments, nevera i congelador.

Mides: 40 x 36 x 92 cm.
Frigorífic 163,30 € MDAT16015

+3
anys

Aigüera My Sink
Una pica de disseny compacte de gran qualitat i resis-
tència. Té un armari per guardar les coses. Mides:

40 x 36 x 54 cm.
Aigüera My Sink 115,94 € MDAT16307

+3
anys

Cuina Little Touch
Amb aquesta mini cuina de fusta, pots convertir qualsevol superfície plana en una zona de cuina! Disposa d'un
cassó i una paella per preparar els més saborosos menús imaginatius, una petita pica, dues espàtules i l'essencial

per a qualsevol àpat: saler i pebrer. Plegable per transportar-la fàcilment i per guardar tots els accessoris al seu interior.
Dimensions: 30 x 26,5 x 27,5 cm.

+3
anys

Cuina Little Touch 111,11 € MDAT16015
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Mini cuina
Amb aquesta mini cuina de fusta, pots convertir qual-
sevol superfície plana en una zona de cuina! Disposa

d'un cassó i una paella per preparar elsmés saborososmenús
imaginatius, una petita pica, dues espàtules i l'essencial per
a qualsevol àpat: saler i pebrer. Plegable per transportar-la
fàcilment i per guardar tots els accessoris al seu interior.
Dimensions: 30 x 26,5 x 27,5 cm.

+3
anys

Torradora
Amb aquesta torradora de fusta pots fer torrades i
afegir cobertures. Si premeu la palanca, els sandvitxos

saltaran de la torradora. El set conté una torradora, un plat,
un ganivet, dues llesques de pa, mantega, llesca de formatge,
ou ferrat i pots de mel i melmelada. Dimensions: 18 x 8 x
18 cm.

+3
anys

Caixa registradora
La caixa registradora Little Dutch inclou un escàner,
números de polsadors, una caixa registradora, diners

de joguina i una opció de targeta de pagament. Disponible
en un preciós color menta. ADVERTIMENT: No apte per a
nensmenors de 3 anys a causa de peces petites. Dimensions:
16 x 13 x 10 cm.

+3
anys

Màquina de cafè
Amb aquesta bonica cafetera voldràs preparar tasses
de cafè durant tot el dia. Inclou dues tasses, dues

culleres i cinc càpsules de cafè diferents. Dimensions: 13 x
23 x 23 cm.

+3
anys

Balança
Aquestes encantadores bàscules Little Dutch vénen
en un bonic color menta. Són imprescindibles per a

qualsevol lloc de mercat o cuina. Dimensions: 9 x 18 x 21,5
cm.

+3
anys

Mini cuina 38,43 € MDTCLD7065

Torradora 21,33 € MDTCLD4461

Caixa registradora 16,20 € MDTCLD4469

Màquina de cafè 22,19 € MDTCLD4460

Balança 16,20 € MDTCLD4468
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Taula de planxar de fusta
No es pot trobar ni un sol plec
a la roba d'Amandine! Preciosa

taula de planxar de fusta. Es pot
ajustar a dues alçades. Mides: 71 x 23
x 62 cm.

3+
anys

Taula de planxar
de fusta 73,05 € MDOT700159

Bressol de vímet amb manta
Aquest bressol de vímet és un
somni per a totes les nines. El

coixí i la manta de cotó natural, així com
el cobrellit de punt, li donen un aspecte
vintage molt modern. Fabricada a mà.
Mida: 50 x 35 x 40 cm.

3+
anys

Cotxet de nines
Les nines estan molt felices de
passejar en aquesta preciosa

cadira de passeig de fusta amb folre
de cotó natural. Fabricada a Alemanya,
molt robusta i adaptada a tota mena
de superfícies. Mides: 40 x 59 x 38 cm.

24+
mesos

Bressol de vímet
amb manta 75,59 € MDOT700056

Cotxet
de nines 78,14 € MDOT700157

Tenda tipi verd oliva Tipi Little Dutch
Aquesta tenda és l'amagatall ideal per a petits aventurers o un lloc per relaxar-vos amb un llibre. La tenda de
campanya Tipi Wigwam està feta de lona de cotó resistent i té una petita finestra. Enrotlla la petita cortina de la

finestra i assegura-la amb els dos llaços perquè puguis continuar vigilant-ho tot des del teu amagatall. La tenda de campanya
ve amb 4 pals de tenda de campanya i una bonica catifa de joc amb antilliscant a la part inferior. Mides: 165 x 110 x 110.

+2
anys

Tenda tipi verd oliva Tipi Little Dutch 111,11 € MDTC4514
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Cognitius
Altaveu sense fil per a exterior
Aquest altaveu impermeable amb Bluetooth et permetrà
gaudir d'un so molt nítid a un volum alt des de qualsevol
dispositiu. Està equipat amb Bluetooth, per la qual cosa
podràs connectar-lo al dispositiu i reproduir el so directament
a l'altaveu. Perfecte per jugar en grup a l'aire lliure! Recarrega-
ble. Especificacions tècniques: Connexió Bluetooth o clavilla
d'entrada. Abast: 10 metres. Durada de la bateria: 10 hores.
Temps de càrrega de bateria: 6 hores. Sortida: 30 W

Altaveu sense fil per a exterior 189,48 € MDTEY06926

Time Tracker® Mini
Temporitzador súper simple que ajuda els nens a
saber quant de temps els queda a qualsevol joc o

activitat fins a 120 minuts. Simplement gireu els dials perso-
nalitzats amb llums brillants i efectes de so per seleccionar
un temps total i una hora d'alarma. Ofereix volum ajustable
amb opció de silenci. Requereix 3 piles AAA (no incloses).
Mida: 12 cm (alt).

3+
anys

Time Tracker® Mini 27,37 € MDLER6909

Lights & Sounds Answer Buzzers
Anima la classe amb aquests quatre colorits timbres
de joc. Els sons inclouen sirena, espectacle de joc,

làser i càrrega. Requereix 2 piles AAA (no incloses). Set de 4.

3+
anys

Lights & Sounds Answer Buzzers set de 4 23,38 € MDLER3776

Original Answer Buzzers. Set de 4
Set de 4 polsadors. Els sons inclouen botzina,
campana de boxa, timbre i boing. Requereix 2 piles

AAA (no incloses).

3+
anys

Recordable Answer Buzzers. Set de 4
Crea els teus timbres! Enregistra unmissatge, parau-
les, sons o música, fins a set segons per cada timbre.

Simplement toca, grava, toca i escolta! Requereix 2 piles AAA
(no incloses). Joc de 4 timbres.

3+
anys

Recordable Answer Buzzers set de 4 27,37 € MDLER3769Original Answer Buzzers set de 4 21,10 € MDLER3774

Pissarra il·luminada gegant
Aquesta enorme pissarra de mida A1 s'il·lumina en
set colors diferents, per la qual cosa és ideal per

potenciar l' interès i la col·laboració en activitats captivadores
fent gargots. Prem el botó i s'il·luminarà el dibuix! Hi ha dos
botons, de manera que cada meitat de la pissarra funciona
demanera independent, cosa que fa que sigui perfecta perquè
treballin diversos nens junts. Recarregable.

3+
anys

Pissarra il·luminada gegant 374,13 € MDTEY10425
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Psicomotricitat fina

Geo string shapes
Joc de manipulació que desenvolupa la percepció
visual, el reconeixement de les formes, els colors i

el raonament lògic. Conté 12 plantilles de doble cara i 25
peces geomètriques + un suport. Mides: 32,8 x 19,2 x 7,1
cm.

3+
anys

Safari Roulette
Tria el teu animal preferit i sigues el primer a
complementar-lo girant la ruleta mentre aprens les

formes i els colors. Conté 1 ruleta, 6 animals i 36 fitxes.
Mides en cm: 23 alt x 6,8 ample x 23 llarg.

3+
anys

Safari Roulette 13,04 € MDGO53156

Bolts & nuts
Aprèn a cargolar, construir i associar amb aquest
magnífic set de 56 peces geomètriques. Mides: 15

x 19 cm.

3+
anys

Geo string shapes 24,61 € MDAT16293 Bolts & nuts - 56 peces 24,22 € MDAT16050

Botons 140 unitats + 10 cordons
Joc d'enfilar, amb grans botons d'1 a 5 forats i en
colors vius. Per a seriació i classificació. Estimulen la

motricitat fina del nen. Inclouen en relleu la grafia del número
i també la seva representació en braille. El conjunt es
completa amb fitxes d'activitats individuals i 10 cordons de
1 metre. 140 peces.

3-6
anys

Botons 140 unitats + 10 cordons 20,27 € MD31715



201

Jocs de disposició

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Sabates per cordar
Sabates per aprendre a cordar. Serveixen com a
puntes i com a jocs d'enfilar, filar o cosir. Desenvolu-

pament del joc manipulatiu i exercici psicomotriu. Mides:
30 x 22,5 x 1,3 cm.

3+
anys

Corda la sabata Plantoys
El primer pas d'un nen per aprendre a cordar-se les
sabates.

3+
anys

Sabates per cordar 9,03 € MDAT16420 Corda la sabata Plantoys 9,32 € MDTC5319

Dissenya les sabatilles
Aquest joc creatiu de llaçada de sabatilles ajuda els nens a dominar la seva habilitat crítica de motricitat fina. Pinta
la sabatilla i passa un cordó pel forat per fer un llaç a la sabatilla.

4-6
anys

Diseña tus zapatillas 9,96 € MDFL30023
Dissenya les teves sabatilles 9,96 € MDFL30029
Diseina itzazu zure zapatilak 9,96 € MDFL30035

Learning Laces Skill Boards
Joc dirigit a la introducció en els números, les lletres
i les formes alhora que desenvolupa la psicomotrici-

tat fina, per mitjà de cordons. Disposa de 3 taulers i 9
cordons.

3+
anys

Learning Laces Skill Boards 14,25 € MDLER8592
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Cilindres
Material manipulatiu que, per la seva mida petita,
afavoreix l'exercitació dels dits dels nens grans i dels

més hàbils. Afavoreix la coordinació oculomotriu. Augmenta
l'autoestima. Estimula el sentit artístic i estètic, realitzant
sèries, collarets, polseres, etc. Pot de 50 cilindres.

5+
anys

Boles per enfilar
Material manipulatiu que per la seva petita grandària
afavoreix l'exercització dels dits dels nens majors i

dels més hàbils. Afavoreix la coordinació òcul-motriu.
Augmenta l'autoestima. Estimula el sentit artístic i estètic,
realitzant sèries, collarets, polseres, etc. Pot de 300 peces.

5+
anys

Discos
Material manipulatiu que, per la seva mida petita,
afavoreix l'exercitació dels dits dels nens grans i dels

més hàbils. Afavoreix la coordinació oculomotriu. Augmenta
l'autoestima. Estimula el sentit artístic i estètic, realitzant
sèries, collarets, polseres, etc. Pot de 100 discos.

5+
anys

Pot de 50 cilindres i cordó 12,23 € MDLA425

Boles de 10 mm Ø per enfilar 17,64 € MDLA451Pot de 100 discos i cordó 14,79 € MDLA430

Enfilable Mixt
Enfilable compost per peces petites de formes i colors
variats. El disseny especial de cada forma ofereix un

exercici de manipulació de diferent dificultat. Molt útil per a
la realització de sèries, agrupacions, etc.

4+
anys

Enfilable Mixt 13,14 € MDLA432

Formes enfilables
Joc d'enfilar per afavorir l'exercitació i la coordinació
oculomotriu. Conté formes diferents, cordons trenats

de 1 m i un recull d'activitats de diversos exercicis en forma
de targetes individuals. Disponibles en 2 mides 2,5 i 3,5 cm,
i en còmodes presentacions amb diferent nombre de
peces.

3-6
anys

60 formes 35 mm + 10 cordons 31,66 € MD31745

25mm 35mm
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Boles enfilables
Disponibles en 2mides. Fabricades amb plàstic massís,
molt resistent i durador. Es presenten en pràctics

envasos i sempre acompanyades de cordons trenats de 1
metre i una col·lecció de targetes amb diverses propostes
d'exercicis de seriació, classificació i enllaçat.

3-6
anys

100 boles 20 mm + 10 cordons 16,20 € MD31730
100 boles 25 mm + 10 cordons 21,08 € MD31737
60 boles 35 mm + 10 cordons 22,71 € MD31742

25mm20mm 35mm

ECO Activity shapes
Joguina per enfilar diferents formes
geomètriques en tres dimensions,
fabricades amb materials que

inclouen fibres d'avet. Conté 4 cordons de
cotó natural de 1 metre, així com targetes
de cartró amb activitats. Amb aquest divertit
set eco-friendly els nens aprendran a familia-
ritzar-se amb nocions matemàtiques i
desenvoluparan la psicomotricitat fina alhora
que es diverteixen construint collarets de
colors. Contingut: 36 formes, 4 cordons cotó
i 12 activitats (6 fitxes).

ECO Activity shapes 14,62 € MD32157

3+
anys

Threading shapes
Material de manipulació. També serveix com a
complement de les formes enfilables. Conté 130
peces, 10 cordons i 10 plantilles…

Threading shapes - 150 peces 30,39 € MDAT16233

3+
anys



Tauler enllaçar Plantoys
Crea la teva obramestra amb aquest taulell d'enllaçar!
Aquesta joguina ajuda els nens a desenvolupar habili-

tats motores fines i la coordinació mà-ull, així com reforçar
la seva creativitat. El set inclou: 1 tauler, 2 cordons i formes
de 4 colors diferents.

3+
anys
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Tauler enllaçar Plantoys 20,09 € MDTC5372

Fusta de 10 cordons
Cordó de qualitat resistent, trenat en colors vius d'1
metre de longitud. Per facilitar l'enfillat porten terminals

de plàstic a les 2 puntes.

3-9
anys

Agulles per a cordó
Cubilet amb 100 agulles per complementar i facilitar
les feines d'enllaçat i de cosit. Aptes per a cordons

trenats, macarró buit i macarró massís. Són segures gràcies
a la punta arrodonida i la flexibilitat. 13 cm aprox.

3-9
anys

Madeixes macarró
Madeixes de 20 metres de macarró buit o massís
en els 4 colors bàsics. Molt útils per utilitzar en peces

enfilables, per cosir sobre siluetes i per a qualsevol altre
tipus de manualitats. Pot de 8.

3-9
anys

Placa perforada
Placa perforada de 24 x 18 cm per a cosits.3-9

anys

Fusta de 10 cordons 2,12 € MD31771

Cubilet 100 agulles per a cordó 8,87 € MD31769

Madeixa macarró buit 21,08 € MD31778

Placa perforada per a cosits 6,54 € MDLA4546

I.V.A
SUPER REDUÏT

Eco Activity 123 ABC
Set de lletres i números per aprendre els traços de
forma divertida, fabricat amb materials eco-friendly.

Inclou un fullet que compta amb indicacions que guien en
l'acció de cosir, per afavorir la psicomotricitat fina. Les lletres
i números estan fabricats amb bioplàstic procedent de
canya de sucre i els cordons, en cotó natural. Contingut: 27
lletres, 10 números, 10 cordons, 1 fullet i 1 estoig.

3+
anys

Eco Activity 123 ABC 17,82 € MD32158
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Lacing Uppercase Alphabet
Practica el reconeixement de lletres, patrons, classi-
ficació i molt més amb aquests conjunts de cordons

de colors. Els nens desenvolupen la coordinació visual-manual
mentre creen paraules amb les lletres. El joc inclou 260
lletres, 15 cordons i una galleda d'emmagatzematge. Capsa
de 4 cm H.

3-9
anys

Bastidor per a cosits
Únic bastidor del mercat per a nens. Inclou agulla i
cordó de 2,8 mm.

3-9
anys

Maxichain
Grans granadures de textura i colors variats. Especial-
ment pensades per a mans petites. Tenen textures

variades, cosa que proporciona un gran valor de joc, incloses
certes discapacitats. El seu assemblatge és per suau pressió,
romanent unides en forma de cadeneta.

2-5
anys

Lacing Uppercase Alphabet 26,23 € MDLER6401Bastidor per a cosits 10,29 € MDLA472

Maxichain 24 peces 13,76 € MD27361

Cadenes
Baules d'immillorable qualitat. El disseny facilita que
s'enganxi i permet una manipulació molt còmoda.

120 baules i 22 fitxes de colors presentades en un pot amb
nansa.

2-5
anys

Cadenes 21,90 € MD31712

Avalanche Fruit Stand™ Colour & Fine Motor
Skills Game

Gira la ruleta i fes servir les pinces Jumbo per recollir
amb cura una fruita del color corresponent al lloc de

fruites, però compte no provoquis una allau! Desenvolupa
habilitats motores fines. Per 1 a 4 jugadors. El suport fa 34
cm d'alçada. El joc inclou 2 pinces de fàcil agafada, 40 peces
de fruita, tauler de joc de fruites i una ruleta.

3+
anys

Avalanche Fruit Stand™ 21,67 € MDLER5070

Jocs de classificació
Tasses ordena i compte Plantoys
Els nens poden aprendre a ordenar i comptar amb
aquest disseny simple que es pot jugar de diverses

maneres. Inclou instruccions de joc i bossa de cotó.

+18
mesos

Tasses ordena i compte Plantoys 20,95 € MDTC5360
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Magnets Activities
Crea centenars de dibuixos de colors amb aquest
lot de cartró magnètic. Inclou 92 peces magnètiques

i 20 dissenys de targetes guia. Mides: 30 x 21,5 x 4 cm.

3+
anys

Magnets Activities 20,05 € MDATMD1041

Pedres mirall
Les fines pedretes els fascinaran mentre intenten
construir torres. Quatre mides diferents, per la qual

cosa tenen unes propietats matemàtiques excel·lents. El
seu ús implica distingir, classificar i crear seqüències. El seu
preciós aspecte les converteix en un fantàstic tresor. És un
producte ideal per crear petits paisatges lunars. Joc de 20
pedretes de 4mides diferents, des de 4,5 a 15 cm de diàme-
tre.

Joc de 20 pedres mirall 126,99 € MDTEY04238

Pedres Eco apilables
Aquest joc apilable conté 18 pedres de fusta provinent
de boscos sostenibles, en diverses mides, colors i

tallades en formes irregulars, pensades per apilar practicant
equilibris, desenvolupant així la coordinació motora dels
nens. És una joguina educativa oberta, que convida a la
construcció, a fer creacions lliures i a donar llibertat a la seva
imaginació. Contingut: 18 pedres de fusta i 16 activitats.

+3
anys

+10
mesos

Pedres Eco apilables 30,85 € MD94052

Pedres metàl·liques assortides
Una col·lecció formada per pedretes de diferents
mides i colors. Prova d'amuntegar, fer rodolar i classificar

aquestes pedretes. Es tracta d'un recurs multiusos que es
pot fer servir en nombrosos contextos, els nens gaudiran
explorant i experimentant amb aquesta col·lecció captivadora.
El joc inclou pedretes de 4 x 8 cm, 4 x 15 cm, 2 x 20 cm.

Joc de 12 pedres metàl·liques assortides 119,49 € MDTEY04676

+0
mesos
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Cèrcols sensorials efecte mirall
Un recurs tàctil amb capacitat per sorprendre. Aquests
recursos en forma de rosca es poden amuntegar,

rodar i enfilar. Mira'ls fixament i veuràs el teu propi reflex.
Les seves formes polides amb efecte mirall cridaràn enor-
mement l'atenció dels nens mentre exploren les seves
característiques. Fes-los servir amb un porta-rotlles de paper
de cuina o en bols de metall, damunt de catifes com un
enfilador gegant, etc. Es tracta d'unmeravellós recurs multiu-
sos totalment en harmonia amb les necessitats i els interes-
sos de desenvolupament dels nens. Fabricat de plàstic amb
efecte metàl·lic. 16 Mirror Donuts de 4 mides: 4 x 15 cm, 4
x 12 cm, 4 x 10 cm i 4 x 8 cm.

16 cèrcols sensorials efecte mirall 125,19 € MDTEY06028

Miniblocs metàl·lics
Aquests miniblocs són un article popular i multiusos
amb un atractiu acabat metàl·lic. Aquest preciós joc,

lleuger i fàcil de subjectar, captivarà els nens mentre juguen,
dissenyen i construeixen. Poden fer-se servir per apilar,
construir, conversar sobre les propietats o classificar per
formes. És una incorporació fantàstica per a qualsevol zona
de construcció o sensorial. 12 cuboides, 8 cubs, 6 prismes
rectangulars i 6 piràmides.

Assortiment de miniblocs metàl·lics 130,08 € MDTEY07486

Aguanta, aguanta! Plantoys
Ajudar a desenvolupar habilitatsmotores fines. Llança
els daus per veure quin color obtens, després tria

un animal que tingui el mateix color. El jugador que acon-
segueixi equilibrar els animals al vaixell fent servir les pinces
sense que caigui és el guanyador. El conjunt consisteix en
un pot, 6 parells d'animals, un dau i unes pinces. Ideal per
a 1 a 4 jugadors.

3+
anys

Cactus equilibrista Plantoys
És una estratègia! El jugador que pot construir i equili-
brar el cactus sense fer-ho caure és el guanyador.

Ideal per a 1-4 jugadors.

3+
anys

Cactus equilibrista Plantoys 26,42 € MDTC4101Aguanta, aguanta! Plantoys 18,81 € MDTC5136

Jocs d'equilibri

+0
mesos

+0
mesos
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Joc equilibri dinosaures MDAP18567

Joc equilibri dinosaures
Joc d'equilibri model Dinosaures amb peces de fusta
d'alta qualitat. Cada joc conté 16 peces de fusta amb

dissenys de dinosaures, una base de fusta que es balanceja
i un dau amb els colors de les peces.
El joc consisteix a anar fent el dau i col·locant els dinosaures,
del color que el dau indiqui cada vegada, un damunt de
l'altre sense que perdin l'equilibri. Hi ha tres grandàries
diferents de dinosaures per a fer més divertit el joc.

4+
anys

Equilibry
Joc d'equilibri consistent a col·locar el major nombre
de peces sobre la peanya sense que caiguin. Amb

aquest joc els nens podran millorar la seva habilitat motriu i
la seva capacitat de raonament a l'hora de triar on col·locar
les peces perquè no caiguin. Totes les peces són de fusta
pintada de colors cridaners.

5+
anys

Equilibry 9,72 € MDCA858

Block and Block
Block a Block colors. Conté 54 blocs de fusta i un
dau. Llança el dau i quitació el bloc del color que

t'indiqui, tot això, sense derrocar la torre. Els aspectes cogni-
tius i les habilitats són: Percepció visual, habilitat motriu,
coordinació oculomanual, orientació espacial i concentració.
Mesures: 8 x 30 x 8 cm.

5+
anys

Block and Block 11,35 € MDCA859

Torre tropical Jenga WWF 48 u.
Quin jugador serà capaç d'anar retirant els blocs i
anar col·locant-lo a sobre sense que la torre s'ensorri?

El joc inclou 48 blocs allargats de fusta FSC (extrets de fonts
responsables) amb estampacions que simulen la pell d'ani-
mals i undauque faràmésdivertit i dinàmic el joc. Desenvolupa
les habilitats motores fines i les habilitats socials. Joc
perfecte per gaudir amb la família i/o amics.

+3
anys

Torre tropical Jenga WWF 48 u. 21,51 € MDBPWF1808



My first totem
My First Totem té 24 reptes de construcció. Amb
figures magnètiques 100% compatibles amb altres

productes SMARTMAX®. Permet als nens explorar el món
fascinant del magnetisme d'una manera segura.

1-5
anys
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Cadires colors
Dona un toc de color al teu mobiliari amb Cadires
colors. 33 cadires per a saber qui les equilibra millor.

5+
anys

Cadires colors 19,92 € MDFL28022

Jocs magnètics

Figures magnètiques
Crea les històriesmés divertides amb aquestes figures
magnètiques que inclouen, entre d'altres, un pirata

i el vaixell, una princesa i molts animals! Pots enganxar-los
a qualsevol superfície magnètica com la nevera o la nostra
pissarra magnètica. Vénen en una caixa de cartró folrada
que impedirà que es perdin.

3+
anys

Figures magnètiques 8,58 € MDCA876

L'arbre de Newton
Equilibri, gravetat i molta diversió! Construeix l'arbre
de Newton, col·locant troncs i branques mantenint

l'equilibri. Prepara una estratègia i tria les teves cartes de
joc sàviament. Qui farà caure l'arbre? Equilibri i estratègia!

+6
anys

Buildzi
Construeix la teva torre i sigues el més ràpid per
guanyar, però compte que no es tombi! Hi ha moltes

maneresde jugar aBuildzi, amb les targetes de torre reversibles
o amb les targetes de bloc; cooperatiu o competitiu. Desco-
breix quina manera t'agrada més!

+6
anys

L'arbre de Newton 19,97 € MDLD199SNTBuildzi 24,96 € MDLD803065

My first totem 29,95 € MDLDSMX230

https://youtu.be/SEJYWosfKlI
https://youtu.be/gucB9PO0G9M
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My first farm animals
SMARTMAX® permet als nens explorar el món fasci-
nant del magnetisme d'una manera segura. 16 colo-

rides peces magnètiques amb formes d'animals de granja.
Munta 6 animals o barreja les peces! 100% compatibles
amb altres productes SMARTMAX®.

1-5
anys

My first tractor set
My First Tractor set és un joc de construcció magnètic
que permet als nens explorar el món fascinant del

magnetisme d'una manera segura. Totes les peces són 100%
compatibles amb altres productes SMARTMAX®.

1-5
anys

My first farm animals MDLDSMX221 My first tractor set 34,94 € MDLDSMX222

Fish match & mix
Completa correctament els 4 peixos al mar segons
indiquen les cartes. Tres nivells progressius per anar

avançant de dificultat. Nivell 1: els caps dels peixos sempre
van col·locats al mateix lloc i només s'hauran de col·locar les
cues (pel costat llis), segons indica la carta. Nivell 2: tots els
colors dels caps apareixen en qualsevol ordre i s'incorporen
les trames a les cues dels peixos. Nivell 3: desapareix el color
de les cues i cal endevinar quina cua li correspon per les
trames.

2+
anys

Fish match & mix 10,42 € MDGO53476

Jocs de lògica

Bunny Boo
Bunny Boo és un trencaclosques per a nens en 3D
amb 4 blocs de fusta massissa. El conill està mirant

pel forat rodó o pel de forma d'estrella? Està damunt del
bloc groc, del vermell o del blau? Es poden combinar els
blocs demoltesmaneres diferents, més de les que et podries
imaginar. CONTINGUT: 4 peces de fusta • 60 cartes de
reptes.

2+
anys

Bunny Boo 36,94 € MDLDG037ES

Castle Logix
Fantàstica construcció de fusta 3D. El repte és encai-
xar les peces de fusta i les torres per construir un

dels castells que es mostren a la fitxa. Amb reptes simples
per a primers constructors i reptes més difícils per a futurs
arquitectes, és un joc dissenyat per augmentar la capacitat
lògica i desenvolupar les seves habilitats espacials.
CONTINGUT: 7 peces de fusta • Quadern: 48 reptes i solucions
• Instruccions.

3+
anys

Castle Logix 32,94 € MDLDG030ES
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Logic park
Construeix correctament amb les peces de fusta els
models de cartes. 3 nivells de dificultat progressiva

(en cadascun d'ells el que varia és el nombre de peces que
es mostren). Hi ha dues versions de joc en funció de si es juga
sol o amb més nens: 1 jugador: els petits hauran de col·locar
les peces tal com indica la targeta. 2 o més jugadors: igual que
a la versió d'1 jugador, cal col·locar les peces igual que la targeta,
si encerten es queden amb la targeta. Es juga un total de 5
torns cadascun, el que més cartes aconsegueixi serà el
guanyador de la partida.

3+
anys

Logic park 16,52 € MDGO53473

Caterpillar
Completa l'eruga seguint la seqüència de colors i
formes que es mostra a les targetes. Al dors de les

targetes trobarem la solució. Tres nivells progressius per
anar avançant de dificultat. Nivell 1: només juguem amb les
formes geomètriques. Un cop muntada l'eruga, les fitxes
rodones es col·loquen a l'eruga pel costat gris. Nivell 2: a
aquest nivell s'incorpora el color de les fitxes, s'han de col·-
locar correctament color i formes geomètriques. Nivell 3:
aquesta vegada es juga amb les fitxes de colors: groc, vermell,
blau, verd i lila i amb les peces de fusta.

2+
anys

Caterpillar 10,42 € MDGO53477

Hippo’s Pool
Joc preescolar educatiu que té com a objectiu construir
correctament els models de les cartes amb les peces

de fusta, en funció del flotador i les pilotes que han de ser
visibles a la carta desafiament escollida. La caixa serveix com
a base del joc i cal anar col·locant les peces segons indica la
targeta; aquestes targetes tenen un nivell progressiu en
dificultat, tres en total, i varien, ja que es van eliminant pistes
sobre la col·locació de les peces. Joc autocorrectiu ja que cada
desafiament té en el dors la solució. Es pot jugar individualment
resolent cadascun dels desafiaments o amb més jugadors en
què els nens competiran entre ells.

+3
anys

Hippo's Pool 15,65 € MDGO55265

Tauler Creatiu Plantoys
Creeu diverses formes geomètriques, números, parau-
les i imatges. Els nens poden seguir els patrons de

les cartes o crear-ne els propis. Conté un tauler de clavilles
de fusta, 40 targetes de joc de doble cara (26 per a les lletres
en majúscules i minúscules en anglès, 10 per als números
del 0 al 9 i 4 amb imatges) i 30 làmines de goma amb 5 formes
i colors.

+3
anys

Tauler Creatiu Plantoys 29,84 € MDTC5459
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100 Cubs per comptar Plantoys
Aprèn els colors primaris i secundaris mentre
desenvolupes habilitats matemàtiques primerenques

amb els 100 cubs de comptatge! Pots practicar les teves
habilitats per comptar, classificar i seqüenciar amb cadascuna
de les files de colors. Comque hi ha 100 blocs, pots incorporar
fàcilment el conjunt a altres escenaris de joc de construcció
i entorns educatius. El set també inclou 24 cartes com a
guia. Compatible amb altres jocs de blocs de la sèrie Unit
Link.

100 Cubs per comptar Plantoys 44,89 € MDTC5468

Dia i nit
Dia i Nit desafia nens en edat preescolar a organitzar
i apilar peces de fusta que coincideixin del quadern.

Reptes “dia” en què els nens fan servir les peces per recrear
les imatges detallades que veuen. Reptes “nit” són
desafiaments més difícils, ja que els nens han de crear les
imatges amb només les formes visibles al fons fosc.
CONTINGUT: 10 peces de fusta • 1 base • Quadern: 48 reptes
• Instruccions.

3+
anys

Camelot Jr
Construeix un pont utilitzant les torres i les escales
per portar el cavaller fins a la princesa! Aquest fantàstic

joc d'enginy de fusta 3D et repta a encaixar les peces per
crear un camí per unir-los. Aquest joc està dissenyat per
augmentar les percepcions visuals i espacials amb reptes
simples i reptes més difícils. CONTINGUT: 11 peces de fusta
• Quadern: 48 reptes i solucions • Instruccions.

+4
4+

3+
anys

Els tres porquets
Podries moure les cases perquè els porquets puguin
jugar fora? Si ve el llop, podries ajudar-los a

romandre segurs dins de casa? Els tres porquets és un joc
d'enginy perfecte per a nens petits per les seves 3 peces
grans fàcils demanipular. Els nens queden fascinats en veure
com els porquets entren a les cases i miren per les finestres.
CONTINGUT: 3 porquets i 1 llop • Tauler • 3 cases • Conte
amb imatges • Quadern: 48 reptes i solucions.

3-6
anys

Dia i nit 32,94 € MDLDSG033ES

Camelot Jr 32,94 € MDLDG031ES

Els tres porquets 32,94 € MDLDG023ES
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Caputxeta vermella
Pots ajudar la Caputxeta vermella a traçar el camí
correcte a la casa de l'àvia abans que arribi el llop? La

Caputxeta vermella és un joc d'enginy perfecte per a nens
petits, ja que consisteix en 5 peces grans i fàcils de manipular
amb camins i flors. Els nens queden fascinats en poder moure
les figures. CONTINGUT: 5 peces de camins amb flors • 1
caputxeta i 1 llop • 3 arbres i 1 casa • Conte amb imatges •
Quadern: 48 reptes i solucions.

4-7
anys

Caputxeta vermella 32,94 € MDLDG021ES

La Bella dorment
Descobreix la màgia del clàssic conte de fades amb
aquest original trencaclosques. Pots ajudar el príncep

a trobar la princesa o ajudar la princesa a escapar sola del
castell. Troba el camí més curt pel laberint sense perdre't! O
prefereixes jugar amb el drac? Aleshores has de col·locar el
drac demanera que sigui impossible escapar del castell! Inclou
60 desafiaments i un conte il·lustrat.

4-7
anys

Blancaneus
Juga a la Blancaneus col·locant correctament els
personatges dins de la casa. Els símbols a cada

desafiament ofereixen instruccions sobre quin personatge
ha d'anar a cada lloc. Podràs ajudar els 7 nans a trobar la
Blancaneus? El darrer lloc buit a la casa és per a ella. Blanca-
neus es pot jugar de duesmaneres diferents: des de l'interior
de la casa (els primers 24 desafiaments) i des de l'exterior
(els 24 desafiaments següents).

4-7
anys

La Bella dorment 34,94 € MDLDG025ESBlancaneus 33,94 € MDLDG024ES

3DWooden Cylinder Blocks
Joc de raonament lògic en 3D. 18 cilindres de fusta
de 2,5 x 3,5 cm i tres colors. Inclou 57 targetes amb

114 combinacions de construcció.

+3
anys

3DWooden Square Blocks
Joc de raonament lògic en 3D. 30 cubs de fusta de
2 x 2 cm i dos colors. Inclou 57 targetes amb 114

combinacions de construcció.

+3
anys

3D Wooden Cylinder Blocks 12,65 € MDAT210413 3D Wooden Square Blocks 12,65 € MDAT210410
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Jack i les mongetes màgiques
Descobreix la màgia del popular conte amb aquest joc
dinàmic en 3D per a nens/es. Pots ajudar a Jack a pujar

per la tija de la mongetera fins al castell dels núvols? Pots deixar
caure les peces del trencaclosques per la tija de la mongetera
perquè coincideixin amb la imatge que es mostra al repte? Vés
amb compte! Les peces giraran a mesura que cauen! Inclou
60 reptes i un llibre d'imatges per a famílies amb una versió
moderna de la història original.

4+
anys

Jack i les mongetes màgiques 34,94 € MDLDG026ES

Mole
Se'ns ha colat un talp al jardí i hem d'intentar ajudar-
lo a sortir.

5+
anys

Mole 17,15 € MDCA7073

Battle Building Blocks
Joc de raonament lògic en 3D. Col·loca una targeta
a la ranura central del tauler i fes servir el timbre per

començar i finalitzar la partida. El primer dels dos jugadors
a acabar la construcció en 3D serà el guanyador. Inclou tauler
de fusta, 40 galledes de fusta de colors de 2,5 x 2,5 cm, 36
targetes de doble cara i bossa de teixit per guardar les
peces.

4+
anys

Battle Building Blocks 17,82 € MDAT210408

Colour Code
Tria un repte! Tindràs una figura geomètrica de colors
i hauràs de fer-la igual combinant figures geomètri-

ques més simples, per exemple: dos triangles junts fan un
quadrat. Intenta copiar el repte escollit combinant les plaques
en l'ordre correcte. CONTINGUT: 18 peces transparents
(diferents formes i colors) • Dispensador fitxes • Quadern:
100 reptes i solucions • Instruccions.

6+
anys

Colour Code 25,95 € MDLDG090ES Noah’s Ark 12,98 € MDLDSGT240

Noah’s Ark
Has d'intentar trobar-los un lloc abans que arribi el
diluvi, un a costat de l'altre, en parelles, i així totes les

espècies estaran juntes i fora de perill. Assegureu-vos que
els 10 animals tenen les potes sobre els taulers i que estiguin
a bord abans que salpi l'Arca. L´Arca de Noé és un joc 2D
amb reptes fàcils per a nens i difícils per a adults. Un entre-
teniment perfecte per a viatge gràcies a les seves peces
magnètiques. CONTINGUT: 10 peces • Tauler compacte amb
tapa • Quadern: 120 reptes i solucions • Instruccions.

5+
anys
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Coral Reef 12,58 € MDLDSGT221

Coral Reef
Col·loca les quatre peces al tauler de manera que
només els peixos que apareixen al repte siguin visi-

bles. Un clàssic joc de “mostra i amaga” amb una nova temà-
tica. Fantàstic joc perquè els nens pensin i perfecte per a
viatge gràcies a les seves peces magnètiques. CONTINGUT:
4 peces magnètiques • Tauler compacte tipus llibre.

4+
anys

Parking Puzzle
Posa a prova les teves habilitats de conducció. Joc
d'enginy on els jugadors han de trobar l'aparcament

correcte de cada vehiclemitjançant les pistes proporcionades
als desafiaments. Els cotxes aparcats al carril de circulació
o utilitzant 2 aparcaments no aconseguiran el carnet de
conduir i no passaran al següent repte. CONTINGUT: 7 cotxes
de colors sobre 6 peces transparents • Tauler amb tapa •
Quadern: 60 reptes i solucions.

Parking Puzzle 17,97 € MDLDG434ES

La casa dels fantasmes
Alguna vegada t'has preguntat què fan els fantasmes
a una mansió embruixada? Descobreix-ho il·luminant

tots els fantasmes en cadascun dels 60 desafiaments. Col·loca
correctament totes les peces-llanterna del trencaclosques. La
casa dels fantasmes és un joc terroríficament divertit per a totes
les edats. CONTINGUT: 6 peces amb llanternes • Tauler • 30
cartes amb 60 reptes i solucions.

6+
anys

6+
anys

Missió Espacial
Pots pilotar la nau espacial per un camp d'asteroides?
Posa a prova el teu enginy per complir lamissió! Missió

Espacial és un trencaclosques lliscant galàctic amb 60
missions, des de nivell principiant a nivell expert. CONTINGUT:
1 tauler amb tapa • 8 peces • Quadern: 60 reptes i solucions.

8+
anys

Missió Espacial 17,42 € MDLSG426ESLa casa dels fantasmes 17,42 € MDLSG433ES
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IQ Puzzler Pro
120 desafiaments i tresmodes de joc diferents, incloent
desafiaments en 2D i 3D. La part superior del tauler

inclou una superfície per als desafiaments en 2D i per als
desafiaments piramidals en 3D. La base del tauler es converteix
en una plataforma per als nous desafiaments diagonals en
2D. CONTINGUT: 12 peces de colors. Tauler compacte amb
tapa. Quadern: 120 reptes i solucions. Instruccions.

6+
anys

IQ Twist
Dóna-li un gir a la teva ment en la direcció correcta
i col·loca totes les peces sobre el tauler de joc.

Sembla fàcil fins que t'adonis que hi ha algunes peces que
s'entrometen al camí. Només pots col·locar una peça sobre
una altra si totes dues són del mateix color. És ideal per
portar a tot arreu per la seva mida compacte. Desenvolupa
el pensament lògic, planificació estratègica, percepció visual
i espacial. CONTINGUT: 1 tauler compacte amb tapa •
Quadern: 100 reptes i solucions • Instruccions.

6+
anys

IQ Twist 12,98 € MDLDSG488

Castells i cavallers
Protegeix el castell en aquest joc emocionant! Pots
col·locar les muralles al tauler de joc protegint els

cavallers blaus dins del castell i deixant fora els invasors
vermells? Descobreix Castells i Cavallers amb els seus 80
reptes cada cop més difícils! CONTINGUT: 4 muralles • 1
torre de castell • 7 cavallers (4 vermells i 3 blaus) • 1 tauler
• 1 llibre amb 80 reptes.

8+
anys

IQ Puzzler Pro 12,98 € MDLDSG455

Castells i cavallers 25,95 € MDLDG281ES

Ordre a la granja
Problemes a la granja! Els animals estan armant un
gran embolic i cal separar-los... però el granger només

té tres tanques per dividir el camp en prats independents.
Pots ajudar-lo a col·locar les tanques de manera que els
cavalls, les vaques, les ovelles i els porcs tinguin cadascun
el seu propi espai? Pots assegurar-te a més que tothom
tingui la seva pròpia aigua per beure? CONTINGUT: 4 peces:
3 tanques, 3 menjadores i 8 animals • Tauler amb tancat •
Quadern: 60 reptes i solucions.

5+
anys

Ordre a la granja 25,17 € MDLSG091ES



IQ Stars
Tens una ment sobrenatural? Pots col·locar les 7
peces del trencaclosques en forma d'estrella al tauler?

Arriba a les estrelles i resol els 120 desafiaments, de fàcil a
expert.

6+
anys

IQ Fit
Joc de pensament i reflexió superdivertit que nece-
ssitarà tot el teu enginy per trobar la solució correcta.

Aconsegueix encaixar les peces 3D perquè quedin en pla
combinant les peces de colors. Múltiples i divertits reptes
amb diferents nivells de dificultat.

6+
anys
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IQ-Link
Compte! Hi ha 36 peces del joc i només 24 espais
lliures al tauler. Les anelles i les boles de peces

diferents poden ocupar el mateix lloc quan les enllaçes de
manera correcta. IQ-Link és un entretingut joc de viatge
compacte i el joc d'enginy més enigmàtic. CONTINGUT: 12
peces • Tauler compacte amb tapa • Quadern: 120 reptes
i solucions • Instruccions.

8+
anys

IQ-Link MDLDSG477

IQ Stars 12,98 € MDLDSG411

IQ Fit 12,98 € MDLDSG423

IQ Circuit
Col·loca totes les peces del puzle al tauler de joc per
crear circuits. Cada repte mostra 2, 4 o 6 punts de

connexió; un circuit comença i acaba amb un punt. Només hi
ha una solució. Inclou 120 jocs a 4 nivells.

+6
anys

IQ Circuit 12,98 € MDLDSG467
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Amagatall amb monstres
Hi ha monstres sota el llit? Col·loca les quatre peces
de trencaclosques al tauler de joc per amagar tots

els monstres excepte els que es mostren al repte. Resol fins
a 60 reptes.

+6
anys

Erugues golafres
Tres erugues famolenques volenmenjar de lamateixa
poma. Les pots doblegar en la forma correcta? Aquest

joc de lògica requereix un pensament flexible! No només les
erugues són ajustables, el tauler de joc amb forma de poma
es pot girar! Amb 60 desafiaments de fàcil a expert, Erugues
Golafres ofereix molt per menjar i pensar!

+5
anys

Amagatall amb monstres 17,97 € MDLDG480ES Erugues golafres 17,97 € MDLDG445ES

IQ Six Pro
La part superior del tauler de joc té una quadrícula
per als reptes en 2D i una altra per als reptes en pirà-

mide en 3D, mentre que a la part inferior del tauler es poden
fer papallones de colors a la quadrícula dels reptes en 2D.
Tot en el mateix estoig de viatge compacte i portàtil.

+8
anys

IQ Six Pro 12,98 € MDLDSG479

IQ Digits
Si us agraden els grans desafiaments, IQ Digits us
està esperant! Pots posar totes les peces del trencac-

losques al tauler de joc i assegurar-te que els números
sumin? IQ Digits és un joc perfecte per a viatge que inclou
120 desafiaments, de fàcil a expert.

+7
anys

IQ Stixx
5 peces horitzontals han d'encaixar damunt de 5
verticals. Pots creuar els pals de colors en aquest

fantàstic trencaclosques de 120 desafiaments?

+7
anys

IQ Digits 15,97 € MDLDSG301 IQ Stixx 15,97 € MDLDSG034

https://youtu.be/mOKdbR2cffM
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Quadrillion
Col·loca les reixetes magnètiques juntes i comença
a jugar. Podràs col·locar correctament les 12 peces

del joc al tauler de joc que acabes de crear? L'últim joc d'enginy
on tu decideixes com jugues, amb 5 nivells de desafiaments.
CONTINGUT: 12 colorides peces • 4 reixetes magnètiques •
Quadern: 60 reptes i solucions • Instruccions.

7+
anys

Quadrillion 25,95 € MDLDG540ES

Batalla de genis
Repta al teu oponent a completar el tauler abans
que tu. Hi ha 62.208 combinacions possibles i sempre

hi ha una solució! Completa la quadrícula amb les nou peces
de colors, un cop s'hagin col·locat els set bloquejadors a les
posicions que indiquen els daus. CONTINGUT: 18 formes
de fusta • 14 peces bloquejadores • 7 daus • 2 taulers • Regles
de joc.

6+
anys

Batalla de genis 24,96 € MDLD80800

Escapa d'Atlantis
Pots fugir d'Atlantis abans que la ciutat desaparegui
sota l'aigua? Col·loqueu les escales per trobar el camí

més curt fins al port, on us espera un vaixell que us portarà
a un lloc segur. Quantes escales et queden per fugir? Pots
aconseguir-ho? Trencaclosques amb 60 desafiaments en
3D. CONTINGUT: Tauler amb tapa • 6 peces • Quadern: 60
reptes i solucions.

7+
anys

Escapa d'Atlantis 17,97 € MDLSG442ES

Batalla pirata
Pots navegar amb els teus vaixells per col·locar
l'enemic a la línia de foc i enfonsar les seves naus?

O mantindràs la pau i evitaràs la batalla total? Prepara els
teus canons i el teu cervell per descobrir-ho. Batalla pirata
té 4 modes de joc amb 20 reptes cadascun.

+7
anys

Batalla pirata 25,95 € MDLDG094ES

A la recerca del diamant
Entra a la mina de diamants, descobreix totes les
joies i esbrina la ubicació del diamant vermell. Les

pistes dels reptes són una mina d'informació. Com més
aprofundeixis, més es posaran a prova les teves habilitats
de deducció! Brillant joc de lògica amb 80 desafiaments.

+10
anys

A la recerca del diamant 25,95 € MDLDG093ES

https://youtu.be/nlKGhHwxm6o
https://youtu.be/Miiepulzo8Q
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SkyLine
Skyline és un joc de lògica on la creativitat i la imagi-
nació seran els teus aliats. El teu objectiu és construir

una ciutat que compleixi amb el repte indicat a la targeta
de desafiament fent servir els blocs necessaris i la plantilla
corresponent.

5+
anys

SkyLine 17,89 € MDCA7071

Enquadra
Es destapa un repte i el primer que aconsegueix imitar
la disposició de les peces serà el guanyador. Però

compte, que no és tan fàcil identificar lesmides de les peces...
I si estan en vertical, mantenint l'equilibri o en horitzontal,
sobre la taula? T'atreveixes?

5-10
anys

Enquadra 23,69 € MDCA338

On és?
Bingo de posicions per al desenvolupament de l'orien-
tació espacial, amb dues modalitats de joc: el bingo

de les posicions oposades (targetes ambmarc blau) i el bingo
de l'orientació espacial (targetes amb marc vermell).

4-7
anys

Logic City
Joc per desenvolupar l'orientació espacial. 14 peces
de fusta, base (reversible), fons decorat i 45 cartes

de desafiament progressives.

3+
anys

On és? 42,34 € MDI20522 Logic City 16,52 € MDGO50200
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Mental Blox 360° 3D Building Game
Joc de perspectiva que augmenta el rendiment del
cervell, desafia els jugadors a crear trencaclosques en

3D des de diferents perspectives visuals. 40 targetes de doble
cara que presenten el trencaclosques a la part davantera i la
solució a la part posterior. Inclou 15 blocs de colors i una guia
d'activitats. La peça més gran fa 7,5 cm d'alçada x 11,5 cm de
llarg. Joc de 15 peces.

5+
anys

Mental Blox 360° 3D Building Game 27,94 € MDLER9284

Trencaclosques de llumins
Fer puzles amb 24 llumins grans és tot un repte pel
qual haureu de fer servir el cap. Gràcies als diferents

nivells, no t'avorriràs mai! 24 llumins de fusta i 30 cartes
amb exemples. Mida: 21 x 0,9 cm.

+8
anys

Arcs de velocitat
Consciència espacial, coordinació i velocitat. Recrea
la imatge tan ràpid com puguis per guanyar la

targeta! S'obté una carta d'arcs colorits i es tracta de recrear
la imatge que es veu a la targeta. Qui acaba primer, guanya
la targeta! Nombre de jugadors: 2-4. Conté: 4 conjunts x 16
arcs de colors i 40 targetes de diferents nivells. Mida caixa:
22 x 22 x 4 cm.

+6
anys

K3
K3 és la desena segona muntanya més alta del món,
amb 8.051 m d'alçada, i també uns dels cims més

perillosos per escalar del món. Cada jugador ha d'intentar
conquerir el cim pas a pas però pocs podran finalitzar l'aven-
tura. Intenta ser el darrer jugador a poder continuar esca-
lant.

+8
anys

Trencaclosques de llumins 23,17 € MDRTGA294

Arcs de velocitat 26,05 € MDRTGA372

K3 24,96 € MDLD803062

https://youtu.be/ld5rBrSlZfI


A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar.
Consulti preus actualitzats a la nostra web�



Puzles, encaixos i dòminos

Trencaclosques 224

Flexiform 225

Dòminos 226

Encaixables 229

Puzles 234



224

Puzles, encaixos i dòminos

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Cubimag Pro
CUBIMAG® és l'increïble trencaclosques magnètic
per exercitar el cervell. Versió amb més peces, més

reptes i una nova manera de joc per a dos jugadors

6+
anys

Cubimag Pro 24,96 € MDLD80954

Trencaclosques
Cubimag

CUBIMAG®és un trencaclosquesMAGNÈTIC increïble
per exercitar el cervell. 7 peces per completar els

desafiaments 3D i millorar la visió espacial, la concentració
i la lògica. Podràs resoldre'ls tots? CONTINGUT: 7 Peces •
Llibret amb 138 reptes i solucions.

6+
anys

Cubimag 19,36 € MDLD80821

Trencaclosques magnètic intercanviable
Relaciona les dues parts de l'animal. Més divertit
intercanviar els diferents animals! Peces magnèti-

ques. Conté una bosseta per guardar el trencaclosques
magnètic. Desenvolupa l'habilitat manual. Aprenentatge
animals i colors.

1+
any

Trencaclosques magnètic intercanviable 17,40 € MDGO55234

Cubs trencaclosques fusta
Si el que busques és un trencaclosques, amb aquest
trencaclosques no hauràs d'unir els cubs per formar

un quadrat, sinó que pot resoldre's amb múltiples formes
irregulars. Dóna-li un punt diferent a aquest clàssic joc i
gaudeix de les seves precioses il·lustracions. Els cubs són
de fusta i medeixen 45 x 45 mm.

2-5
anys

Cubs trencaclosques fusta 15,52 € MDCA880

Cubic puzzle
Trencaclosques cúbic format per 4 cubs il·lustrats
amb animals de la granja. Hi ha 6 il·lustracions de

mares i nadons: gallina, vaca, porc, ànec, conill i ovella. El
color del fons de la il·lustració ajudarà els nens a formar-lo
correctament. A més, a la part posterior de la caixa hi ha
una guia amb les il·lustracions per facilitar la construcció als
nens/es.

3+
anys

Cubic puzzle 7,80 € MGO53467
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Match & Mix
Gira els 6 cubs i fes diferents combinacions,
apareixeran 8 divertits animals: un gos, un panda,

un gat, una girafa, un pingüí, un cocodril, un conill i un flamenc.
Pots combinar els cubs per veure els diferents animals o
els pots barrejar per crear noves imatges. El color del fons
de la il·lustració ajudarà els nens a formar-lo correctament.

2+
anys

Cubic animals
Trencaclosques cúbic format per 9 cubs il·lustrats
amb animals de la selva amb 6 il·lustracions diferents:

lleó, zebra, lleopard, elefant, tucà i mico. El color del fons de
la il·lustració ajudarà els nens a formar-lo correctament. Al
dors de la caixa trobarem una guia amb les il·lustracions
per facilitar la construcció als nens/es.

2+
anys

Match & Mix 10,42 € MGO53468 Cubic animals 13,04 € MGO53469

Flexi Form: 6 Frutas
Col·lecció de 6 fruites diferents (de 2 a 4 peces cadascuna
MD35221). 10 x 10 cm, 18 peces flexibles i fulletó de

“Más Ideas Para Jugar”.

2-5
anys

Flexi Form: 6 Frutas 11,31 € MD35211

Flexiform

Flexi Form: 6 Animals
Col·lecció de 6 animals diferents (de 2 a 4 peces
cadascuna). 10 x 10 cm, 18 peces flexibles i fulletó

de “Más Ideas Para Jugar”

2-5
anys

Flexi Form: 6 Animals 11,31 € MD35221

Flexi Form: 6 Vehicles
Col·lecció de 6 vehicles diferents (de 2 a 4 peces
cadascuna). 10 x 10 cm, 18 peces flexibles i fulletó

de “Más Ideas Para Jugar”

2-5
anys

Flexi Form: 6 Vehicles 11,31 € MD35231
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Dòminos
Dòmino fusta topycolor

Dòmino de 28 peces de 7 x 3,5 cm.2+
anys

Macro dòmino fusta
Dòmino de 28 peces de 12 x 6 cm.1+

any

Dòmino fusta topycolor 16,52 € MDGO50263Macro dòmino fusta 20,88 € MDGO53327

Eurodòmino
Una manera divertida de conèixer les monedes i els
bitllets d'euro mitjançant una associació senzilla. A

més, aquest dòmino de grans dimensions ajuda a familiaritzar-
nos amb el canvi dels diners! Inclou: 28 fitxes de dòmino de
cartró resistent (13 x 6,5 cm), 15 fitxes rodones (comptadors
per a les partides).

4+
anys

Eurodòmino 17,26 € MDI30675

Eco dòmino animals
Dòmino de fusta de faig de 28 peces amb 7 il·lus-
tracions d'animalets. Mida: 21 x 16,8 x 7,2 cm.

Eco dòmino animals 14,96 € MDAT16084

Dòmino fusta granja
Dòmino de 28 peces de 7 x 3,5 cm.

Dòmino fusta granja 16,52 € MDGO50267

2+
anys

2+
anys
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Dòmino reversible Fisher-price
Dòmino de fusta reversible. Mida fitxa: 11 x 5,5 cm.+2

anys

Dòmino reversible Fisher-price 16,25 € MDCAF2001

Jumbo Soft Foam Dominoes
Dòmino d'escuma suau i lleugera que permet activitats
tranquil·les tant individuals com grupals i com a jocs.

La mida gegant els fa més fàcils de manipular per als nens
més petits. El joc de dòmino ve en sis colors brillants. Guia
d'activitats inclosa. El dòmino medeix 12.5 cm L x 7.5 cmW.
Joc de 28 peces.

5+
anys

Dòmino goma Eva XXL
Dòmino flexible de goma EVA XXL per jugar a interiors
i exteriors. Estimula el coneixement matemàtic, la

percepció visual i l'espacial, millora la psicomotricitat i afavoreix
les habilitats interpersonals. Presentació: caixa de cartró. 28
peces de 180 x 100 x 9 mm.

3+
anys

Jumbo Soft Foam Dominoes 22,81 € MDLER6380 Dòmino goma Eva XXL 23,05 € MDAP17617

Dòmino animals de la selva
Aprèn amb aquest dòmino gegant els diferents animals
de la Selva per una cara i el típic dòmino de punts per

l'altra. Il·lustracions molt vistoses i modernes. Desenvolupa la
percepció visual, aprenentatge dels números bàsics.

3+
anys

Dòmino animals de la selva 10,42 € MDGO53416

Dòmino de simetria
Dòmino de grans dimensions per jugar en grup o a
terra. Es caracteritza per ser de plàstic rígid i rentables

amb dissenys simples i clars amb un gran colorit. 28 fitxes de
7 x 14 cm. Tot en un maletí de plàstic transparent.

3+
anys

Dòmino de simetria 14,54 € MDHE706
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Dòmino creatiu
Un original dòmino per associar colors de manera
diferent i crear figures sorprenents. Desenvolupa la

creativitat i la intel·ligència visual-espacial. Inspirat en la meto-
dologia Waldorf. Inclou: 35 fitxes de cartró resistent (9 x 9 cm).

4-8
anys

Dòmino creatiu 16,05 € MDI20529

Insectes 18,72 € MDI20825
Meravelles de
la natura 18,72 € MDI20826

Dòmino atenció selectiva
Un divertit dòmino especialment
indicat per treballar l'atenció selec-

tiva, a través de l'associació de diferents
formes i colors. Dirigeix l'atenció a un atribut
de les figures, la forma o el color, per fer l'as-
sociació. Fitxes reversibles que permeten
múltiples formes de joc.

3-8
anys

Dòmino atenció selectiva 16,60 € MDI33050

Natudominos
Un espectacular dòmino de fitxes grans, amb 56 imatges reals diferents, per conèixer alguns animals que es troben
en perill d'extinció! Desenvolupa l'atenció mentre descobreixes animals que estan en risc de desaparèixer. Fitxes

reversibles que també permeten jugar amb el sistema de dòmino clàssic. Inclou: 28 fitxes de dòmino de cartró resistent
(13 x 6,5 cm) i 15 fitxes rodones (comptadors per a les partides).

3-8
anys

Animals
en extinció 18,72 € MDI20824

https://youtu.be/9ZhGvHHs3Mo
https://youtu.be/fhq32D8D_OU
https://youtu.be/vqsRHp9CIgg
https://youtu.be/JVwGpwonqng
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Time Dominoes
El nostre nou dòmino compta ara amb dos nivells
de joc: 12 i 24 hores! Reforça les habilitats importants

de mesurar el temps amb aquest joc de 2 a 4 jugadors. Els
dòminos de doble cara presenten cares digitals i analògiques
amb hores i minuts codificats per colors. 36 peces.

6+
anys

Rainbow Fraction® Dominoes
Els nous dòminos, ara ambdos nivells de joc. El primer
nivell barreja representacions numèriques i visuals

de fraccions, incloent-hi un sencer, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 i 1/8.
El nivell dos desenvolupa fraccions i equivalència percentual.
Les fitxes de dòmino són fraccions de l'arc de Sant Martí
codificades per colors. El joc inclou 36 fitxes de dòmino a
doble cara i una guia d'instruccions. De 2 a 4 jugadors. Joc
de 36 peces.

6+
anys

Time Dominoes 9,69 € MDLESP2528 Rainbow Fraction® Dominoes 9,69 € MDLESP2503

Dòmino triangular
Aquest joc consisteix a intentar ajuntar triangles amb
els colors correctes. Podeu formar figures boniques

i curioses. Estimula la intel·ligència espacial i l'agilitat mental.
Per l'ús que es fa dels colors, és apte per a grans i petits.
Disposa de 35 triangles de fusta contraxapada de 10 x 10
x 10 cm.

+6
anys

Dòmino triangular 29,53 € MDRTGA319

Encaixables

Encaixable geomètric
Encaixable amb formes geomètriques.18+

mesos

Encaixable geomètric 7,35 € MDCA8174

Stacking Beads
8 colors i 32 peces per encaixar i aparellar al tauler
segons el color. Peces dissenyades per a una millor

subjecció. Mides: 21 x 21 x 5 cm.

1+
any

Stacking Beads 21,52 € MDAT16710
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Taula de l'explorador
Els nens gaudiran explorant allò que s'amaga sota
les formes sòlides i cridaneres amb vius colors

primaris. Aixequen la peça amb una vareta simple alhora
que desenvolupen les habilitats motores fines. El joc conté
cinc targetes per introduir amb interessants imatges de
fruites, verdures, animals de granja, animals domèstics i
insectes, encara que també podràs crear les teves pròpies
targetes personalitzades. Prova usant imatges de cares
conegudes, emocions o guia't per algun interès especial del
nen. Mides: 35 x 26 x 3 cm (llarg x ample x profunditat).

1+
any

Taula de l'explorador 60,11 € MDTEY04177

Trencaclosques Ou i Dino
Qui s'amaga dins aquests ous grans? 6 adorables
dinosaures nadons. Tingueu molta cura de tornar a

posar-los a l'ou corresponent i tancar la closca. Destresa,
precisió i bon pensar…

18
mesos

4 geo shapes
Joguina educativa per introduir i ensenyar conceptes
múltiples com les formes geomètriques, l'alçada i el

color, mitjançant activitats divertides com apilar, classificar i
comptar. Els nens es divertiran col·locant les peces al lloc
apropiat de la base de fusta resistent. Les formes de fusta
també es poden utilitzar com a blocs de construcció i
apilament. A banda d'ensenyar les formes geomètriques, els
colors, l'alçada i aprendre a comptar, aquesta joguina també
desenvolupa la coordinació mà-ull i les habilitats motores.
Grossor del tauler: 1,3 cm.

1+
any

4 geo shapes 11,65 € MDAT16425

Magnetic shapes box
Capsa de formes magnètiques de colors per crear
figures. 24 plantilles + 42 peces. Mida: 28,6 x 28,6 x

3,8 cm.

3+
anys

Flashcards Baby Logic
Flashcards. Encaixable per ajuntar les mares i els seus
petits. A cadascú el seu cadell. Aprendre a classificar

i conèixer els animals. Conté: 12 flashcards, 12 siluetes.

1-3
anys

Magnetic shapes box 32,38 € MDAT16338 Flashcards Baby Logic 9,70 € MDF0012214

Trencaclosques Ou i Dino 13,07 € MDOT700000
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Trencaclosques safari
Encaixable de 7 peces amb motius d'animals de la
selva. 1 cm de gruix i pivots de fusta. Mides: 30 x 22.5

x 1 cm.

18+
mesos

Trencaclosques granja
Encaixable de 7 peces amb motius de granja. 1 cm de
gruix i pivots de fusta. Mides: 30 x 22.5 x 1 cm.

18+
mesos

Trencaclosques gossos Plantoys
Diverteix-te amb aquesta família de gossos! Els nens
poden fer-lo servir com un trencaclosques que ajuda

a desenvolupar la resolució de problemes i les habilitats
motores fines, i també poden crear una història a partir de
les figures per fomentar la imaginació.

18+
mesos

Trencaclosques Gat
Encaixable de 4 peces de fusta d'un gat. Associa les
peces per la silueta de l'animal o pel color.

Desenvolupa l'habilitat manual i la coordinació ull/mà. Pivots
grans per facilitar l'adherència al nen. Il·lustracions originals
d'Emma Martinez. Mides: 22 x 22 cm.

3+
anys

Trencaclosques Gallina
Encaixable de 4 peces de fusta de gallina. Associa les
peces per la silueta de l'animal o pel color. Desenvolupa

l'habilitat manual i la coordinació ull/mà. Pivots grans per facili-
tar l'adherència al nen. Il·lustracions originals d'EmmaMartinez.
Mides: 22 x 22 cm.

3+
anys

Trencaclosques gossos Plantoys 16,67 € MDTC4636

Trencaclosques Gat 8,68 € MDGO53053Trencaclosques Gallina 8,68 € MDGO53052

Trencaclosques granja 8,49 € MDAT16102 Trencaclosques safari 8,49 € MDAT16104

Trencaclosques fusta mar
Trencaclosques de 4 peces. 22 x 22 x 2,5 cm.3-9

anys

Trencaclosques fusta mar 8,32 € MDGO53117
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Trencaclosques fusta bany
Trencaclosques de 8 peces. 28 x 28 x 2,5 cm.2+

anys

Trencaclosques fusta bany MDGO53032

Trencaclosques paó
Encaixa les peces al color que correspongui de les
plomes del paó. Mides: 28 x 28 cm.

Trencaclosques paó 11,29 € MDGO453060

2+
anys

Trencaclosques fusta números
Trencaclosques de 10 peces. 28 x 28 x 2,5 cm.

Trencaclosques fusta números 12,64 € MDGO53074

2+
anys

Trencaclosques fusta siluetes
Trencaclosques de 15 peces. 28 x 28 x 2,5 cm.2+

anys

Trencaclosques fusta siluetes granja
Trencaclosques de 12 peces. 28x28x2,5 cm.2+

anys

Trencaclosques fusta siluetes 12,64 € MDGO53023Trencaclosques fusta siluetes granja 12,64 € MDGO53025
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Trencaclosques - 8 mod. - train
Encaixable amb 10 peces de formes geomètriques
per treballar els conceptes de triangles, rectangles,

quadrats, circumferències, mides i colors. Pivots de fusta.
Mida: 30 x 22,5 x 1cm.

18+
mesos

Trencaclosques - 8 mod. - train 8,49 € MDAT16451

Trencaclosques de pesca magnètic
Original trencaclosques per pescar 10 peixos, amb
la canya magnètica.

3+
anys

Trencaclosques de pesca magnètic 12,16 € MDGO53131

Trencaclosques bestioles magnètic
Caça les diferents bestioles amb aquest caçapapallo-
nes de fusta magnètic! Torna a col·locar la peça al

trencaclosques guiant-te per la forma i dibuix de la base.
Desenvolupa l'habilitat manual i la coordinació ull/mà. Aprèn
les diferents bestioles que podem trobar a la vida real.
Mides: 28 x 28 cm.

3+
anys

Trencaclosques bestioles magnètic 12,16 € MDGO53134

Trencaclosques - Turtle
Graciós encaixable abecedari per aprendre a relacionar
les lletres minúscules amb les majúscules i els

números amb la numeració de punts. Mida: 30 x 22,5 x 1 cm.

3+
anys

Trencaclosques - Turtle 8,87 € MDAT16243A

Solid Wood Mandala
Mandala de fusta natural amb gemmes de colors
incrustades. Potencia la capacitat creativa i les

funcions mentals de concentració, la coordinació mà-ull, la
percepció i la capacitat imaginativa. Diàmetre 29 cm.

+3
anys

Solid Wood Mandala 49,29 € MDAT210425
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Trencaclosques famílies del món
Nous trencaclosques per conèixer la diversitat de
les famílies actuals. Lot de 4 grans trencaclosques

amb diferents famílies del món actual, per a nens a partir
de 2 anys. Cada trencaclosques està compost per 6 peces
de grans dimensions. Fabricats amb cartró gruixut demàxima
resistència.

3+
anys

Trencaclosques famílies del món 17,39 € MDI50201

Trencaclosques XXL decreixent Selva
Trencaclosques de 16 peces gegants decreixent d'ani-
mals de la selva. Mida del trencaclosques muntat 80

x 40 cm. Desenvolupa l'habilitat manual i la coordinació
ull/mà. Il·lustracions originals de Mar Ferrero.

2+
anys

Trencaclosques XXL decreixent Selva 8,68 € MDGO53426

Puzles

Trencaclosques duo 1 - 10
Aprèn a comptar de l'1 al 10 amb aquest trencac-
losques de meitats. Associa les peces per la forma

o quantitats o colors o animalets. Trencaclosques auto correc-
tiu. Cap peça encaixa amb una altra per la forma. No et pots
equivocar! Desenvolupa la capacitat de relacionar colors,
animals, números, formes. Desenvolupa la destresa manual
i la coordinació ull/mà.

2+
anys

Trencaclosques duo 1 - 10 13,04 € MDGO53329

Maxi puzzles
Set de 9 trencaclosques siluetejats amb animals de grans dimen-
sions, de 3 i 4 peces, per a nens a partir de 2 anys. Fabricats
amb peces grans en cartró gruixut de màxima qualitat i resis-
tència.
Maxi trencaclosques animals 15,56 € MDI50221
Maxi trencaclosques aliments saludables 15,56 € MDI50222

Trencaclosques 1-10
Puzle de 20 peces gegants de cartró amb il·lustracions
de diferents casetes amb animalets dins d'elles i 10

peces de fusta amb els números de l'1 al 10. Primer calmuntar
les diferents casetes i, després, comptant els animalets que
hi ha a cadascuna de elles es poden col·locar els números
on correspongui per aprendre a comptar de l'1 al 10 amb
les peces de fusta. Els nens poden guiar-se per la silueta del
número que porta el puzle o els animalets que apareixen
il·lustrats dins de les casetes.

+3
anys

Trencaclosques 1-10 12,16 € MDGO55260
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Trencaclosques colors
6 trencaclosques de 4 peces cadascun per aprendre
els colors. Cadascun dels trencaclosques es corres-

pon amb un color diferent i té imatges associades d'aquest
color. Una de les peces del trencaclosques està composta
per una peça de fusta que ajudarà a completar-lo. La mida
de cada trencaclosques és de 18 x 18 cm.

2+
anys

Trencaclosques colors 9,15 € MDGO53475

Trencaclosques 6 a 1 Traffic
Fantàstics trencaclosques progressius d'iniciació per
ajudar els petits a desenvolupar les habilitats motores

fines. 6 trencaclosques que representen uns vehicles
divertits que els nens reconeixeran fàcilment. El conjunt
inclou 2 trencaclosques de 3 peces, 2 de 4 peces, 1 de 5
peces, 1 de 6 peces i unmodel de cada vehicle coma exemple
a seguir. Les mides dels trencaclosques van de 19 cm a 32
cm. Fabricats amb cartró premsat d'alta qualitat.

2+
anys

Trencaclosques 6 a 1 Traffic 14,20 € MDATMD0077

Trencaclosques 6 en 1 Mom&Baby
Fantàstics trencaclosques progressius d'iniciació per
ajudar els petits a desenvolupar les habilitats motores

fines. 6 trencaclosques que representen uns animals de
granja divertits que els nens reconeixeran fàcilment. El
conjunt inclou 2 trencaclosques de 4 peces, 2 de 5 peces,
1 de 6 peces, 1 de 7 peces i un model de cada animalet de
granja com a exemple a seguir. Les mides dels trencac-
losques van de 16 cm a 32 cm. Fabricats amb cartró
premsat d'alta qualitat.

2+
anys

Trencaclosques 6 en 1 Mom&Baby 14,20 € MDATMD3012

Diorama farm puzzle
Munta els 4 trencaclosques de 12 peces cadascun.
Encaixa segons el dibuix de fons i fes un bonic

diorama. Mides trencaclosques unitari: 18 x 12 x 0,5 cm.
Mides diorama: 72 x 12 cm.

2+
anys

Diorama farm transport
Munta els 4 trencaclosques de 12 peces cadascun.
Encaixa segons el dibuix de fons i fes un bonic

diorama. Mides trencaclosques unitari: 18 x 12 x 0,5 cm.
Mides diorama: 72 x 12 cm.

2+
anys

Set 4 trencaclosques Diorama Farm 11,49 € MDAT16461A

Set 4 trencaclosques Diorama Transport 11,49 € MDAT16460A
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Baby Puzzle El mar
Trencaclosques de doble cara: per una 32 peces (67
x 32 cm) d'ambient d'una ciutat i per una altra 8 de

4 peces (16 x 16,7 cm) amb personatges.

2-5
anys

Baby Play Farm Montessori
Els teus primers coneixements de la granja. Qui dorm
a l'estable? Què creix al jardí? On es guarda el blat?

Diverteix-te aprenent multitud de coses noves a la granja
en companyia dels animals i els ciutadans.

3+
anys

Baby Play Farm Montessori 14,23 € MDF1045703

Progressive Puzzle 8
8 trencaclosques progressius (de 2, 3, 4 i 5 peces)
d'animals de granja. Peces grans amb dificultat

progressiva, aptes per alsmés petits. Competències: descobrir
el món al voltant, reconèixer els animals de la granja i
desenvolupar la psicomotricitat fina.

2-5
anys

Progressive Puzzle 8 9,70 € MDF0012209

Trencaclosques temporal sequences
Conté 10 trencaclosques amb dibuixos seqüencials.
Mida: 24 x 12,5 x 6,5 cm.

2+
anys

Trencaclosques temporal sequences 15,41 € MDAT16160A

Baby Puzzle El mar 10,74 € MDOT74778

Trencaclosques WWF animals
Trencaclosques de 12 peces de cartró mixt FSC
(obtingut de fonts responsables). Les imatges que

compon el trencaclosques han estat preses per fotògrafs profe-
ssionals deWWF. Les peces són d'unamida considerable, cosa
que afavoreix una fàcil manipulació fins i tot per als més petits.
Desenvolupa el descobriment, la lògica i les habilitats socials.

+3
anys

WWF de 12 peces animals 22,36 € MDBPWWF201

Trencaclosques Who Am I?
Aquest conjunt de sis trencaclosques de doble cara
de 17 x 17 cm, de cinc peces cadascun, representen

utensilis i professions conegudes. Ambdos nivells de dificultat.

3+
anys

Trencaclosques Who Am I? 14,80 € MDATMD3035
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Trencaclosques l'origen de les coses
Trencaclosques didàctic de 36 peces que permet al
nen aprendre jugant. Desenvolupa la psicomotricitat

fina i la concentració. Les il·lustracions d´aquest trencac-
losques permeten explicar al tutor, d'una forma senzilla i
divertida, l'origen dels productes que ens envolten.

3+
anys

Trencaclosques l'origen de les coses 12,47 € MDAP14406

Trencaclosques l'origen dels aliments
Trencaclosques didàctic de 36 peces que permet al
nen aprendre jugant. Desenvolupa la psicomotricitat

fina i la concentració. Les il·lustracions d'aquest puzle
permeten explicar al tutor, d'una forma senzilla i divertida,
l'origen dels productes que consumim diàriament.

3+
anys

Trencaclosques l'origen dels aliments 12,47 € MDAP14360

Trencaclosques professions i esports
Aprèn a associar cada personatge amb el complement
/eina. Producte ideal per potenciar la psicomotricitat

fina i la concentració. 12 minitrencaclosques de 3 peces,
total 36 peces. Mides: 150 x 150 x 100 mm.

3+
anys

Professions amb les seves eines 12,47 € MDAP17238
Esports i els seus complements 12,47 € MDAP17239

Play Town Montessori
Trencaclosques ciutat amb peces encaixable. Els
meusprimers descobriments a la ciutat. Competències:

narrar, compartir, escoltar, entrenar la memòria i desenvolu-
par la imaginació. Contingut: 6 carpetes de la ciutat, 36 targe-
tes.

2-5
anys

Play Town Montessori 14,23 € MDF0012215
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Trencaclosques Caseta 123
Aprèn els números mentre construeixes edificis. Una
manera divertida d'aprendre i gaudir alhora. Totes

les peces encaixen entre si per poder sèries numèriques
sense límit! 30 peces.

3+
anys

Trencaclosques Caseta 123 11,17 € MDAP14806

Trencaclosques Caseta ABC
Aprèn l'abecedari fent noms o paraules mentre cons-
trueixes edificis. Una manera divertida d'aprendre i

gaudir alhora. Totes les peces encaixen entre si per poder
formar paraules sense límit! 40 peces.

3+
anys

Trencaclosques Caseta ABC 11,17 € MDAP14805

Secret Puzzle “El bosc”
Trencaclosques de 24 peces que amaga molt petits
secrets, que podran descobrir amb una lupa desco-

dificadora. Mids: 35x50 cm.

3+
anys

Secret Puzzle “La granja”
Trencaclosques de 24 peces que amaga molt petits
secrets, que podran descobrir amb una lupa desco-

dificadora. Mids: 35x50 cm.

3+
anys

Secret Puzzle La granja 12,10 € MDOT20293 Secret Puzzle “El bosc” 12,10 € MDOT74785

Animals de granja
Atractives peces de trencaclosques amb tela sobre
el cos dels animals. A través del tacte i les sensacions,

els nens aprenen sobre els animals de granja i la seva orto-
grafia. Un joc divertit perquè els nens desenvolupin habilitats
cognitives mitjançant l'aprenentatge sensorial.

3-5
anys

Sílabas divertidas 9,96 € MDFL30020
Animals de granja 9,96 € MDFL30026
Baserriko animaliak 9,96 € MDFL30032
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Detectiu trencaclosques “La ciutat”
Trencaclosques de 108 peces amb el que segueixes
jugant després desmuntar-ho. Busqueu tots els

objectes ocults amb la lupa especial de fusta. Mides: 50 x
70 cm.

3-6
anys

Detectiu trencaclosques “La ciutat” 16,94 € MDOT20712

Detectiu trencaclosques “La meva casa”
Trencaclosques de 108 peces amb el que segueixes
jugant després desmuntar-ho. Busqueu tots els

objectes ocults amb la lupa especial de fusta. Mides: 50 x
70 cm.

3-6
anys

Detectiu trencaclosques “La meva casa” 16,94 € MDOT20729

Mandala peixos
Una forma, molts colors, per a infinites possibilitats.
Cada peix de fusta està dibuixat a banda i banda, es

pot connectar en diferents gammes de patrons i formes, ja
que un peix sempre encaixa amb l'altre. Els colors brillants
i la superfície agradablement suau de les parts conviden a
la reproducció creativa. Joc imaginatiu d'arranjaments amb
formes de peixos de colors. Fomenta la percepció visual així
com la diferenciació de formes i colors. Fomenta la perse-
verança, la concentració, l'atenció i creativitat. Fabricat amb
fusta contraxapada de diferents colors per ambdós costats.
Medeixen 5 x 5 cm i 6 cm d'amplada. Conté 48 peixos i és
a partir de 3 anys per a un o més nens i entretenir-se molta
estona.

3+
anys

Trencaclosques 3D “El rusc”
Trencaclosques tridimensional. S'han d'acoblar correc-
tament 11 peces de trencaclosques de fusta impreses

a doble cara i col·locar-les a les varetes de fusta de la base.
El frontal mostra lʻexterior del rusc i la part posterior mostra
lʻinterior. Presenta 12 espais per col·locar les figures de fusta
que l'acompanyen. Ideal per a 1-2 nens. Contingut: 23 peces.
11 peces de trencaclosques, 12 figures, 2 varetes de fusta,
peanya, llibret. Material: fusta. Mides: trencaclosques acabat
aprox. 27 x 27 cm.

3+
anys

Mandala peixos 33,74 € MDOT158665

Trencaclosques 3D “El rusc” 53,00 € MDOT351438
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Set 4 trencaclosques llocs 32,25 € MDI52248

Trencaclosques temps lliure
4 trencaclosques de fusta amb il·lustracions acolorides que representen activitats de lleure.

Trencaclosques llocs
4 trencaclosques de fusta amb il·lustracions acolorides que representen llocs.

Trencaclosques de transports
4 trencaclosques de fusta amb il·lustracions acolorides que representen mitjans de transport.

Set 4 trencaclosques temps lliure 32,25 € MDI52224

Set 4 trencaclosques de transports 32,25 € MDI52235

4-6
anys

5-7
anys

5-7
anys

Trencaclosques les 4 estacions
4 trencaclosques de fusta amb il·lustracions acolorides que representen les quatre estacions de l'any.4-6

anys

4 trencaclosques les 4 estacions 32,25 € MDI52215
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Eco-puzzles: Salvem el planeta!
Set de 4 trencaclosques de fusta que mostren la
importància d'un desenvolupament sostenible per

conservar el planeta. Ajuden a sensibilitzar sobre l'impacte
mediambiental que tenen els nostres actes i les nostres
decisions. Inclou 4 eco-puzzles de fusta sostenible de 24 i 35
peces. Inclou: 2 trencaclosques de fusta de 24 peces (29,5 x
22 cm), 2 de 35 peces (29,5 x 22 cm) i 4 pòsters.

4+
anys

Eco-puzzles: Salvem el planeta! 33,44 € MDI52270

8+1 First Puzzle Farm
Puzzle de 32 piezas reversible para formar 8 puzzles
de 4 piezas de 8 animales.

2-5
anys

8+1 First Puzzle Farm 6,04 € MDF1041741

Trencaclosques amb adhesius La Granja
Gran trencaclosques de la granja per muntar amb
més de 100 adhesius de posar i treure. Ajunta les

peces, estudia la forma de cada objecte, busca l'adhesiu
corresponent i enganxa-ho al lloc correcte.

3-6
anys

Trencaclosques amb adhesius La Granja 9,70 € MDF1045699

Maxi puzzle
Els animals es converteixen en autèntics acròbates
i ens ensenyen els números, relacionant la grafia

amb la quantitat. Els encantarà muntar-lo a terra. Format
per 40 peces, de mida gran de plàstic flexible i irrompible.
El trencaclosques es complementa amb la guia de Tina i
Leo. Amb ells contactaran de manera amena amb les temà-
tiques del medi natural. Mida: 84 cm.

2+
anys

Maxi puzzle 24,34 € MD36001

Puzzle 8+1 Dinosaurs
Trencaclosques de 32 peces reversible per formar
8 trencaclosques de 4 peces de 8 dinosaures.

2-5
anys

Puzzle 8+1 Dinosaurs 6,04 € MDF1043734



242

Puzles, encaixos i dòminos

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Brain Trainer Puzzle
Gran trencaclosques permuntar per buscar els objec-
tes assenyalant amb el retolador que permet

esborrar-lo.

4-8
anys

Secret Puzzle Forest
Reconstrueix el trencaclosques de 35 peces i desco-
breix tots els secrets del bosc, ocults a l'escena, usant

les ulleres de lents especials incloses! Un joc divertit que
estimula l'atenció i la curiositat dels nens. Fet amb cartró
d'alta qualitat. Grandària de peça 8-12cm. Mides del trencac-
losques: 60 x 40 cm.

3+
anys

Secret Puzzle Forest 16,43 € MDATMD3096

Secret Puzzle Ocean
Reconstrueix el trencaclosques de 35 peces i desco-
breix tots els secrets del bosc, ocults a l'escena, usant

les ulleres de lents especials incloses! Un joc divertit que
estimula l'atenció i la curiositat dels nens. Fet amb cartró
d'alta qualitat. Grandària de peça 8-12cm. Mides del trencac-
losques: 60 x 40 cm.

3+
anys

My time travel puzzle
Trencaclosques gegant de 50 cm de diàmetre, amb
un divertit rellotge i boniques il·lustracions. Aprèn

sobre el temps, les hores, els minuts i també compta els
animals i aparella les peces d'acord amb els números del
rellotge amb aquest sorprenent trencaclosques de 25 peces
grans.

3+
anys

My time travel puzzle 17,03 € MDATMD3020

Brain Trainer Puzzle 9,05 € MDF1041752

Secret Puzzle Ocean 16,43 € MDATMD3097

Puzzle World Tour
Trencaclosques de 108 peces, joc de 25 figures d´ani-
mals en 3D. Estàs llest per a una aventura fantàstica

per les atraccions del món? Primer munta el trencaclosques
gegant i després col·loca els animals 3D als territoris on viuen.

5+
anys

Puzzle World Tour 14,23 € MDF1046133



243

Puzles, encaixos i dòminos

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Províncies i autonomies d´Espanya
Trencaclosques educatiu de 137 peces de les províncies
i autonomies d'Espanya. Cada província és una peça

diferent.

Països d'Europa
Trencaclosques de 125 peces dels països d'Europa
i els elements característics. Cada país és una peça

diferent. Mida: 50 x 3 cm.

7+
anys

7+
anys

Puzzle Animals of the World 19,66 € MDTC181117

Puzzle World Map
Trencaclosques mapamundi de 150 peces. Adequat
a partir de sis anys. Mida: 91 x 48,5 cm.

Puzzle World Map 18,80 € MDTC181076

6+
anys

Províncies i autonomies d´Espanya 14,33 € MDGO68942Països d'Europa 14,33 € MDGO68947

Puzzle Animals of the World
Trencaclosques mapamundi amb animals de 100
peces. Adequat a partir de cinc anys. Mida: 95 x 50

cm.

5+
anys
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Trencaclosques un dia al bosc
Bonic trencaclosques de 150 peces amb il·lustracions
d'un dia i una nit al bosc. Inclou una guia. 52 cm de

diàmetre.

5+
anys

Puzzle glow in the dark Oceà
Trencaclosques fluorescent "Glow in the dark" de
104 peces mida 5 x 5 cm. Conté un pòster de mida
real per facilitar el muntatge. Un cop el trencac-

losques estigui muntat, els nens podran apagar la llum per
veure brillar els peixos i descobrir les diferències que hi ha.
Grandària: 64,5 x 41,5 cm.

Puzzle glow in the dark Oceà 13,15 € MDAP18455

5+
anys

Puzzle Globe
Cada continent amovible presenta un pal de formes
diferents que s'adapta a una sola àrea del globus,
cosa que permet una fàcil aplicació i una autocorrec-

ció senzilla. Els continents també inclouen animals amb gran
colorit i llocs famosos per a un aprenentatge addicional, així
com sis etiquetes de continents en blanc per a personali-
tzació. El globus fa 20 cm de diàmetre; la peça més gran
(Àsia) medeix 14.5 cm L. Conjunt de 14 peces.

Puzzle Globe 41,05 € MDLER7735

7+
anys

Trencaclosques un dia al bosc 21,42 € MDATMD3075

Trencaclosques passejant per l'espai
Bonic trencaclosques de 150 peces amb il·lustracions
del sistema solar. Inclou una guia. 52 cm de diàmetre.

5+
anys

Trencaclosques passejant per l'espai 21,42 € MDATMD3082



Puzzle Ocean
Un trencaclosques bellament il·lustrat
amb els teus amics de l'oceà preferits.

Veu com aquesta colorida imatge cobra vida.
Consta de 100 peces i és adequat per als aficio-
nats als trencaclosques de més de 5 anys.
Mida: 43,5 x 60 cm

5+
anys
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Trencaclosques Ocean 19,66 € MDTC181121

Puzzle Hummingbirds
Trencaclosques infantil amb escena de colibrins. Es
lliura en una pràctica caixa rodona. Mida: 60 x

43,5 cm. 100 peces

5+
anys

Puzzle Hummingbirds 6,83 € MDTC181093

Large Animal Shaped Puzzle Elephant
Trencaclosques de 280 peces en forma de elefant.
Bonica il·lustració d'una jungla amb animals a la foscor

de la nit. Mides del trencaclosques muntat 56 x 40 cm.
Grandària de la peça 3 x 4 cm. Inclou una guia.

+5
anys

Large Animal Shaped Puzzle Dinosaur
Trencaclosques de 280 peces en forma de dinosaure.
Bonica il·lustració d'una jungla amb dinosaures. Mides

del trencaclosques muntat 65 x 48 cm. Grandària de la peça
2,5 x 3,6 cm. Inclou una guia.

+5
anys

Large Animal Shaped Puzzle Elephant 23,92 € MDATMD3084Large Animal Shaped Puzzle Dinosaur 23,92 € MDATMD3083



Art Atelier Leonardo Da Vinci
Sèrie dedicada a les històriesmés famoses de la histò-
ria de l´art, amb un lot creatiu. Trencaclosques de

252 peces de 33 x 47 cm que representa La Gioconda de
Leonardo Da Vinci amb un lot compost per un perspectò-
metre, regla, esquadra, dibuix de laMona Lisa, acetat quadricu-
lat, llapis, goma i instruccions.

8+
anys
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Crystals 19,26 € MDOTCL3008

Canvas 19,26 € MDOTCL3001

Origami 19,26 € MDOTCL3009

Puzzle Cloudberries
Trencaclosques mida 68 x 48,5 cm. Fet a Europa.
ECO Friendly: Paper i cartró d'origen sostenible.

Certificació Forestal FSC. Dissenys frescos i moderns.
Acabat amb lli per reduir el reflex. Experts talls de peces.
Caixes simples i boniques. 1000 peces.

12+
anys

Art Atelier Leonardo Da Vinci 23,14 € MDOT78110



Cola per a trencaclosques
Cola per a trencaclosques

Classificador de peces de
trencaclosques
Safata classificadora de peces de
trencaclosques.

Portatrencaclosques
Trencaclosques & Roll
Sistemes per guardar els trencac-
losques començats. Pràctic i senzill. Es
pot desar en vertical.
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Art Atelier Van Gogh
Sèrie dedicada a les històriesmés famoses de la histò-
ria de l´art, amb un lot creatiu. Trencaclosques de

224 peces de 42 x 33 cm que representa L'habitació de Van
Gogh amb un lot compost per 7 pinzells, llenç emmarcat
de 15 x 20 cm i instruccions.

8+
anys

Art Atelier Van Gogh MDOT71135

Art Atelier Picasso
Sèrie dedicada a les històriesmés famoses de la histò-
ria de l´art, amb un lot creatiu. Trencaclosques de

252 peces de 33 x 47 cm que representa un retrat de Picasso
amb un lot compost per 12 pastissos a l'oli, llapis HB, panell
de 15 x 24 cm, plantilla i instruccions.

8+
anys

Art Atelier Picasso MDOT71159

Cola per a
trencaclosques 8,27 € MDGO617958

Classificador de peces de
trencaclosques 16,47 € MDGO617953

Puzzle & Roll
500-2000 peces 16,88 € MDGO01012
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Daus reescrivibles
Set de 3 daus reescrivibles amb 1 retolador esborra-
ble per treballar múltiples conceptes: associació,

matemàtiques, llenguatge, idiomes, etc.

3+
anys

Daus reescrivibles 10,61 € MDI33103

Joc de la pesca fusta
Aconsegueix ser el millor pescador.3+

anys

Joc de la pesca fusta 15,19 € MDGO53412

Jocs visuals

Memo Caputxeta Vermella
El primer joc de memòria per als més petits, amb
els simpàtics personatges del conte de la Caputxeta

vermella. 18 peces de fusta arrodonides de gran qualitat i
molt agradables al tacte. Original i divertit! Grandària de la
peça: Ø 4,2 x 1,2 cm.

2+
anys

Memo Tom i els seus amics
El primer joc dememòria pels més petits, amb simpà-
tics animals del bosc. 18 peces de fusta arrodonides

de gran qualitat i molt agradables al tacte. Original i divertit!
Grandària de peça: Ø 4,2 x 1,2 cm.

2+
anys

Memo Caputxeta Vermella 13,04 € MDGO53436 Memo Tom i els seus amics 13,04 € MDGO53435

Matching Colours & Shapes
El joc educatiu d’aprenentatge primerenc per combinar
i/o associar el color o la forma geomètrica, segons la

plantilla. Ideal per al desenvolupament de la percepció visual,
la coordinació de la mà i la manipulació. Bo per induir a la
lògica, la comprensió causa-efecte i la concordança. 18 targe-
tes a doble cara. Mides: 26 x 4 x 18,5 cm.

+2
anys

Matching Colours & Shapes 19,98 € MDAT16124
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Memo granja
Joc de memòria. Conté 34 fitxes gegants de cartró.
Aquest joc introdueix el nen al món d'una granja. La

caixa conté una fitxa a mida real. Estimula la retenció visual.
Il·lustracions molt vistoses i modernes.

2+
anys

Memo granja 10,42 € MDGO53414

Memogame Impossible
Joc de Memogameria i habilitat a l'observació amb
papallones multicolor. Disposa de 40 fitxes i instruc-

cions.

5+
anys

Memogame Impossible 9,49 € MDOT81790

Big & Small Attributes
Jo d'associació d’imatges, raonament lògic i d’ob-
servació. Treballa les mides i la distinció dels colors.

Inclou atributs de pes, de rang de color i de mida. Emparella
els elements de les tauletes, podeu jugar individualment o en
grups. Els atributs permeten infinitat de jocs: separa i ordena
els elements o objectes segons els atributs proposats, classi-
fiqueu-los i ordeneu-los per mida de més gran a més petit, i
després seleccioneu l'objecte de major pes.

+2
anys

Big & Small Attributes 18,44 € MDAT16125

Emotiblocks: Primeres Emocions
Emotiblocks és una forma molt divertida de familia-
ritzar-se amb les primeres emocions mitjançant

divertides activitats d'observació i manipulació. Emotiblocks
està compost per 6 personatges amb peces de caps, que
representen diferents emocions, pèls i cossos intercanvia-
bles, que permeten dotar-los de personalitat, 6 fitxes d'emo-
cions i fulletó de “Més Idees Per Jugar”. Hi ha més de 100
combinacions possibles.

2-6
anys

Emotiblocks: Primeres Emocions 13,76 € MD32350
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Threading forms
Fantàstic joc de manipulació que desenvolupa la
percepció visual, el reconeixement de les formes, els

colors i el raonament lògic. Mides: 34 x 33 x 4,5 cm.

3+
anys

Catch it!
Joc de velocitat visual. Col·loca les peces sobre la taula
i llença els 3 daus per torns i troba la combinació:

animal + vestit + color. El primer jugador que trobi la combinació
correcta guanya la peça. Si en llençar el dau ja està agafada la
fitxa, es torna a llençar. Els més petits poden començar amb
només dos daus i les fitxes alineades perquè sigui més fàcil.
Mides en cm: 17 alt x 7,5 ample x 21 llarg.

3+
anys

Threading forms 39,34 € MDAT16182 Catch it! 13,04 € MDGO53446

Birds tree
Joc preescolar educatiu que consisteix a trobar a
l’arbre els elements mostrats a la carta abans que

s’acabi el temps. Hi ha tres modalitats de jocs: trobar la
combinació, trobar les parelles o un joc lliure combinant les
dues modalitats anteriors. Contingut: arbre-puzle de 17
peces, 24 cartes, 1 casa de fusta i 1 rellotge de sorra de 25
segons

+3
anys

Birds tree 14,34 € MDGO55263

Catch it! Butterflies
Joc preescolar de velocitat visual. Heu de trobar la
combinació: mida de papallona + els colors que

apareixen als daus. El primer jugador que troba la combinació
correcta guanya la peça. El nen o nena que recull més peces
guanya el joc! Hi ha una altra modalitat de joc de memòria:
totes les peces es col·loquen de cara avall quedant un sol
color. Les papallones hauran de ser combinades per la seva
forma i color.

+3
anys

Catch it! Butterflies 13,03 € MDGO50270

Crea els teus codis
Amb aquest joc els nens exploraran les seves habilitats
resolent problemes i el pensament creatiu. En aquest

joc observaran patrons amb què no estan familiaritzats i pel
mètode de “prova i error” hauran d'esbrinar quin és el patró
següent.

3-5
anys

Crea tus códigos 9,96 € MDFL30022
Crea els teus codis 9,96 € MDFL30028
Kodifikazioa 9,96 € MDFL30034
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Job Blocks
Què vols ser de gran? Amb aquest divertit joc podràs
descobrir una selecció d'interessants oficis i relacionar-

los amb el seu lloc de treball i la vestimenta. A més, podràs
interactuar amb expressius personatges que completen la
diversió. 6 personatges + 6 gorros, 6 escenaris de joc i 1
fulletó de “Més Idees Per Jugar”.

2-6
anys

Job Blocks 18,64 € MD32340

Jocs de memòria
Par & Par Memory Fisher-price
Memory infantil de 20 peces de fusta.+2

anys

Par & Par Fisher-Price 8,66 € MDCAF2002

Jocs de memòria
Seqüències molt senzilles, de poques passes, i amb
fotografies de grans dimensions que permeten

iniciar els més petits en la percepció temporal.

2+
anys

Jocs de memòria 16,02 € MDI30641

Maxi-seqüències de producció
Seqüències molt senzilles, de poques passes, i amb
fotografies de grans dimensions que permeten

iniciar els més petits en la percepció temporal.

2+
anys

Maxi-seqüències de producció 16,02 € MDI30642

Maxi-seqüències: Per què reciclem?
Seqüències per ajudar els més petits a entendre la
importància de reciclar. Fitxes de grans dimensions.

Inclou: 20 fitxes de cartró resistent (11,5 x 11,5 cm)

3+
anys

Maxi-seqüències: Per què reciclem? 16,90 € MDI30643
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Memo Photo Animals
Joc educatiu de 54 fitxes que consisteix a memoritzar-
ne la situació amb la finalitat d'aparellar-les.

3+
anys

Lotto Photo Fruits
Joc d´associació d´imatges amb 4 taulers reversibles,
36 fitxes i una fitxa didàctica de fruites.

3+
anys

Memo Photo Animals 10,60 € MDGO68941Lotto Photo Fruits 10,60 € MDGO68943

Antes y después
Col·loca les coses de forma correcta cronològicament...
si ho fas bé, trauràs un somriure a tothom. La diversió

addicional està assegurada amb el joc de la loteria i històries
que poden inventar amb amics. Contingut:1 marc forma-
seqüències; 27 cartes de les seqüències; 9 targetes de veri-
ficació; Instruccions i consells.

3-6
anys

Antes y después 6,47 € MDF0014240

Sudoku Colors
Joc clàssic i educatiu que consisteix a emplenar les
caselles buides amb una imatge a cadascuna amb

7 làmines reversibles, 52 fitxes amb diferents imatges i 3
nivells de dificultat.

3+
anys

Sudoku Colors 10,60 € MDGO68969

Seqüències bàsiques
Petites històries seqüenciades que tenen com a objectiu primordial iniciar els infants en la percepció
cronològica. La seva pròpia realització ordenada ajuda a conèixer l'abans i el després, contribuint així a
desenvolupar el sentit del temps en les diferents fases i durada d'una manera coordinada i rítmica.

Seqüències bàsiques: nivell 1 14,25 € MDI30651 Seqüències bàsiques: nivell 2 14,25 € MDI30652

3+
anys



Maxi Memory Igualtat
Memory actual per treballar valors digualtat, associant
parelles de professions que exerceixen dones i homes

per igual. Una manera divertida d'exercitar la memòria i
desenvolupar l'atenció transmetent valors. Amb imatges reals
en fitxes de grans dimensions. Què vols ser de gran? Inclou
34 fitxes de cartró resistent (9 x 9 cm).

3+
anys

255

Jocs d'associació

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Maxy-memory
Aquest joc permet exercitar la memòria amb
imatges reals en fitxes de grans dimensions.

Objectius:
● Desenvolupar la capacitat d'atenció, observació i

discriminació.
● Desenvolupar la memòria visual i espacial.
● Enriquir el vocabulari.
● Desenvolupar la capacitat d'associar imatges que

tenen algun tipus de relació.
● Identificar imatges. • Descriure imatges atenent una o

més qualitats.
● Adquisició de vocabulari.

2+
anys

Maxy-memory mascotes 14,81 € MDI20401
Maxy-memory aliments sans 14,81 € MDI20402
Maxy-memory cultures 14,81 € MDI20403
Maxy-memory llocs del món 14,81 € MDI20404

Maxi Memory Igualtat 16,30 € MDI20407

Maxi Memory Tàctil
Memory tàctil de grans dimensions amb diferents
textures sobre imatges reals del nostre entorn per

treballar la discriminació tàctil, la memòria visual i l'atenció
a través del sentit del tacte. Permet jugar al memory clàssic
i al memory tàctil. Inspirat en la metodologia Montessori.

3-8
anys

Maxi Memory Tactil “El nostre entorn” 24,77 € MDI20410
Maxi Memory Tactil “La natura” 24,77 € MDI20411

Pair Game educació en valors
Eina de suport a l'educació activa. Ajuden a establir
valors fonamentals i reforçar bons hàbits, desenvolu-

pant l'afecte i enfortint llaços en la convivència. Sèrie de 12
làmines tematitzades per a l'educació en valors: igualtat de
gènere, tolerància, respecte, bones conductes. Dissenyat per
treballar els aspectes següents:
● Igualtat de gènere.
● Diversitat racial.
● Conductes correctes i incorrectes.
● Convivència i tolerància.
● Educació vial.
● Adquisició de vocabulari.

3-6
anys

Pair Game educació en valors 22,71 € MD31925
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Maxi-seqüències “Hàbits diaris”
Set de 5 seqüències molt senzilles, de 4 passos
cadascuna, amb fotografies grans, que permeten

treballar hàbits diaris bàsics d'higiene, autonomia i col·laboració
en les feines de la llar. Especialment indicat per a nens d'educació
especial. Ajuda a promoure una major autonomia, seguretat
en ells mateixos i consegüent autoestima.

3+
anys

Maxi-seqüències “Hàbits diaris” 16,02 € MDI30369

Magnets Dressing
Crea centenars de combinacions per vestir els perso-
natges amb aquest lot de cartró magnètic. Inclou 50

peces magnètiques i 10 dissenys de targetes guia. Mides:
30 x 21,5 x 4 cm.

3+
anys

Magnetic Faces
Juga i diverteix-te creant cares magnètiques. Enganxa
els ulls, nas, celles, boca, cabells i complements per

fer personatges molt divertits. Pots seguir els models de les
12 targetes que inclou el joc o bé crear els teus propis dissenys
de cares divertides. Mides: 26 x 20 x 4,5 cm. 93 Peces.

3+
anys

Magnets Dressing 20,05 € MDATMD1039

Magnetic Faces 20,91 € MDAT16030

Jocs educatius

Big Feelings Pineapple™
Ajuda a desenvolupar habilitats socials i emocionals
mitjançant la construcció d’expressions facials amb

aquest divertit joc amb temàtica de la pinya. Té 26 peces
facials diferents per desenvolupar un aprenentatge
socioemocional amb cada cara. Inclou pinya, boca, ulls, celles,
mans intercanviables i una guia amb consells. Mesures: 16
cm x 10 cm x 8 cm (alt x ampla x llarg).

+3
anys

Lectron A la granja
Joguina educativa d’associar preguntes i respostes,
en forma de quadern per poder portar a qualsevol

lloc. Amb més de 40 preguntes, aprendran conceptes com
ara: colors, animals i diferents verdures relacionades amb
el tema de la granja. Quan s’encerta, la llum del llapis s’encén
i també fa soroll.

+3
anys

Big Feelings Pineapple™ 13,69 € MDLER6373 Lectron A la granja 13,06 € MDGO63896

https://www.diset.com/videos_productos/63896_Lectron%20La%20Granja_Video.mp4
https://youtu.be/FMLl4aSuN0M


La balança energètica:
Activitat física i alimentació
Coneix quanta energia ens proporcionen els aliments i quanta
gastem fent diferents activitats. Descobriu amb la balança
si l'energia dels aliments que menges i la que gastes durant
l'exercici estan equilibrades i que no tota l'energia que ens
aporten els aliments és de la mateixa qualitat. Set compost
per una balança, 36 targetes d'aliments, 12 targetes d'activitats
i 40 fitxes de fusta. Inclou: 1 balança de fusta, 40 fitxes de
fusta, 36 targetes d´aliments i 12 targetes d´activitats.

La balança energètica:
Activitat física i alimentació MDI20556
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Targetes de família: el menjar
Desperta l'interès del nen en els aliments i aprendre
de manera lúdica a anomenar-los i classificar-los
jugant. Contingut: 5 targetes de lactis, carn, fruita i

cereals amb 4 targetes d'origen de cada aliment.

El menjar 11,83 € MDHE926

2+
anys

Els superpoders dels aliments saludables
Descobreix el “superpoder” que amaguen els aliments
i converteix-te en un “superheroi” de l'alimentació

saludable! Aquest joc ajuda a fomentar hàbits dalimentació
saludables i ensenya la importància de consumir una àmplia
varietat daliments nutritius. A més, permet classificar-los
segons els nutrients principals i el grup d'aliments a què
pertanyen. Aquest joc s'ha realitzat en col·laboració amb el
Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes
(CGCODN) i l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica.

3+
anys

Els superpoders
dels aliments saludables 19,91 € MDI20557
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Les bones maneres
Joc d'associació per aprendre a tenir un comportament correcte per a la convivència
adequada a l'aula amb els companys. Consisteix a relacionar 17 parelles d'actituds

per identificar allò que està bé i allò que està malament. Dotat de sistema Auto-Corrector
al revers. Compost per 34 fitxes + guia pedagògica.

2+
anys

El medi ambient 14,65 € MDI20800

A casa 14,65 € MDI20802

A l'escola 14,65 € MDI20801

Precaució i seguretat 14,65 € MDI20803

Solució de conflictes
Sèrie de tres temàtiques. Cadascuna consta de 7
senzilles històries que narren dues maneres de

resoldre diferents conflictes i mostren les conseqüències
de prendre una bona o una mala decisió. Cada història es
desenvolupa amb 4 fitxes i les 2 darreres fitxes són reversibles
per mostrar dues possibles finals.

3+
anys

A l'escola 33,48 € MDI20831
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Educar contra l'assetjament escolar
Set de 5 seqüències que permeten educar i conscienciar els més petits per prevenir situacions d'assetjament escolar
abans que n'hi hagi, així com dotar-los d'estratègies per afrontar-les.

Educar contra l'assetjament escolar 16,02 € MDI20840

Feelix & Fay - Límits i secrets
Joc adreçat a desenvolupar la resolució de conflictes, la
capacitat de compromís i la comunicació. Els diferents
elements ajuden a: els dos cordons vermells a establir límits
en conflictes que no es poden sobrepassar, els semàfors de
fusta a expressar el seu punt de vista i trobar un compromís,
els coixins a aprendre sobre de quins secrets poden o no
han de parlar, els butxaques dels coixins a confiar secrets a
algú. En definitiva, aprendre a relacionar-se. Contingut: 3
coixins secrets amb butxaca (1 x vermell, 1 x groc, 1 x verd),
2 cordons vermells, 2 semàfors, instruccions. Material: faig
fusta autèntica, polièster, cartró.

Feelix & Fay - Límits i secrets 81,68 € MDOT350161

Posa't al meu lloc
Observa les diferents situacions, posa't al lloc dels personatges i descriu com se senten. Afavoreix el desenvolupament
d'habilitats socials com l'empatia, la identificació de les emocions i ajuda a desenvolupar la consciència emocional.

10 escenes, 15 personatges i 10 emocions.

3-8
anys

Posa't al meu lloc 30,16 € MDI20845
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La ruleta de l'autoestima
Descobreix jugant en grup les teves aptituds i fortaleses! La ruleta de l'autoestima permet augmentar
l'autoconcepte de nens i nenes de manera dinàmica, divertida, positiva i enriquidora.

3+
anys

La ruleta de l'autoestima 23,04 € MDI20846

Dona vida a les teves emocions
Descobreix jugant en grup les teves aptituds i fortaleses! La ruleta de l'autoestima permet augmentar
l'autoconcepte de nens i nenes de manera dinàmica, divertida, positiva i enriquidora.

3+
anys

Dona vida a les teves emocions 17,83 € MDI20547

Reconèixer i guiar les emocions
Joc per aprendre a reconèixer, a partir d'expressions i
gestos, les 10 emocions bàsiques que guien el nostre

comportament. Permet anomenar-les, classificar-les en agrada-
bles i desagradables i ordenar-les segons la seva intensitat.

2-8
anys

Reconèixer i guiar les emocions 19,58 € MDI20545

El reciclatge
Joc educatiu autocorrectiu que
planteja 5 activitats diferents relacio-

nades amb el reciclatge que ensenyen a
identificar els diferents residus, separar-los
en funció de la seva tipologia i aprendre a
ubicar-los al contenidor de reciclatge que li
correspongui. El joc inclou una guia didàctica
amb accions quotidianes per tenir un món
més sostenible.

+3
anys

El reciclatge 10,60 € MDGO63793
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Rubbish Race
Reciclarem. Sigues el més ràpid a recollir objectes i
dipositar cadascun al seu lloc.

6+
anys

Rubbish Race 16,25 € MDCA343

Planxa fèrrica flexible blanca
Planxa fèrricamagnètica esborrable. Flexible i lleugera. Fixada
amb omant sense necessitat de forats. Imants inclosos.
Mides: 70 x 50 cm.

Planxa fèrrica flexible blanca 28,67 € MDI30959

Separa i recicla
Joc d'associació per aprendre a separar i classificar
els diferents tipus de residus. Ajuda a desenvolupar

la cultura del reciclatge. Es compon de 5 contenidors, 35
fitxes amb fotografies, adhesius impresos amb diferents
símbols, dau per a joc cooperatiu, guia pedagògica i maletí.
A partir de 3 anys.

3+
anys

Separa i recicla 23,91 € MDI20552

El nostre món sostenible
Joc d’associació que us convida a fer petits canvis en
el nostre dia a dia, i ajuda a sensibilitzar sobre la nece-

ssitat de contribuir amb les nostres accions per crear un
món més sostenible. Amb imatges reals de gran mida i
sistema autocorrector en el revés. Inclou: 34 fitxers de cartró
resistents (9 x 9 cm).

3-8
anys

El nostre món sostenible 18,51 € MDI20823

Targetes de família: Animals
Unprimer joc de sociabilitat i observació per classificar
diferents tipus danimals; de zoo, de granja, aus i aquà-

tics amb el seu hàbitat. 24 targetes presentades en maletí
transparent.

2+
anys

Animals 11,83 € MDHE927

https://youtu.be/z0PYaQwTy7c
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Original Hand Pointers
Apunta'ls a la direcció correcta! Unamanera divertida
de focalitzar la vostra atenció, fomentar el

comportament positiu i l'afany per aprendre. Es pot utilitzar
per a pissarra interactiva, presentacions, participació a classe,
mapes, gràfics i molt més. Colors assortits. Mida: 38 cm L.
Set de 3 peces.

3+
anys

Original Hand Pointers 14,83 € MDLER2655

Així estem fets!
8 activitats per aprendre les parts del cos, expressions
i emocions amb encaixables i dibuixos.

3-5
anys

Així estem fets! 13,28 € MDF1043732

La meva caseta Montessori
Col·loca les coses en l'ordre adequat i construeix
casa teva. Amb aquestmaxi-joc identifiquen els objec-

tes retallats, reconeixen la forma i els col·loquen a la posició
correcta.

2-5
anys

La meva caseta Montessori 13,88 € MDF0014174

Bandes magnètiques adhesives
Imants retallables adhesius. Solució pràctica per a la utili-
tzació en vertical sobre una superfície metàl·lica (pissarra)
de qualsevol element: dòminos, trencaclosques, fitxes de
cartró, alfabets de fusta o altre material, etc. Fàcil de tallar
amb tisora per a l'obtenció de la mida desitjada. Contingut
equivalent a 200 peces de 1 cm.

Bandes magnètiques adhesives 4,40 € MDI30957

Magnetic Storage Pockets
Aquestes pràctiques butxaques permeten als professors
emmagatzemar accessoris de pissarra a l'abast de la mà o
fins i tot proporcionar als nens espai d'emmagatzematge
addicional. Quatre butxaques en quatre colors diferents
suporten fins a 350 g cadascun i mesuren 23 cm d'amplada
x 14 cm d'alçada. Joc de 4.

Magnetic Storage Pockets 26,23 € MDLER6447

Targetes de família: Roba
Amb aquest recurs educatiu juga i aprèn els noms
de les peces. A quina part del cos col·loquem les

diferents peces de vestir?

2+
anys

Roba 11,83 € MDHE928
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La piràmide de la bona alimentació
Llança el dau i, segons el color que surti, completa la
piràmide amb els aliments corresponents: verd (aliments

que s'han demenjar “sovint”), groc (“de vegades”), vermell (“ocasio-
nalment”). Amb SISTEMA AUTOCORRECTOR: comprova que el
color de darrere dels aliments coincideix amb el del dau. Joc
de regles en què poden jugar molts nens alhora respectant el
torn. Compost per: 1 dau + piràmide de GRAN MIDA (66 x
45cm) + 54 aliments + Guia pedagògica amb làmina per pintar.

3+
anys

La piràmide de la bona alimentació 31,28 € MDI20554

El semàfor de la bona alimentació
Joc d'associació que consisteix en relacionar 54
aliments bàsics amb els colors del semàfor, en base

a la freqüència amb què s'han de prendre els aliments (verd:
sovint / groc: de vegades / vermell: ocasionalment). Poden
jugar fins a 6 nens. Joc compost per les fitxes següents: 6
semàfors + 54 aliments + fitxes de colors (verd, groc i vermell)
per emplenar els semàfors. Inclou guia pedagògica + piràmide
dels aliments a color + piràmide dels aliments en blanc i
negre per pintar.

3-8
anys

D'on vénen els aliments?
Joc d'associació per aprendre a classificar els aliments segons l'origen. Compost per 5 fitxes hexagonals amb
l'origen dels aliments + 30 fitxes d'aliments + dau per a joc cooperatiu. Sistema Autocorrector. Inclou guia.

3+
anys

El semàfor de la bona alimentació 27,07 € MDI20553

D'on vénen els aliments? 20,26 € MDI20551

Gaudeix de les estacions de l'any!
Un joc d’associació original per descobrir activitats
que es realitzen a la primavera, l’estiu, la tardor i l’hi-

vern. Les seves imatges reals conviden a recórrer les
estacions de l'any una vegada i una altra. Cada estació porta
unmarc de colors diferent que li permet associar-se fàcilment
amb les seves fitxes. Llença els daus i comenceu a jugar!
Gaudeix de la teva estació preferida! Inclou: 28 fitxers de
cartró resistents i 1 plàstic reciclable (3,5 cm de vora).

3-8
anys

Gaudeix de les estacions de l'any! 19,72 € MDI38900

https://youtu.be/Jj7jFeVzM98
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Duo els oposats
El joc Els oposats ajudarà a comprendre els parells
de paraules que serveixen per expressar conceptes

oposats bàsics.

3-6
anys

Duo els oposats 17,01 € MD36070

Les expressions
Joc per aprendre a identificar 10 expressions facials
i associar-les a personatges reals. Es compon de 10

fitxes-mestres amb expressions + 40 fitxes amb fotografies
guia + envàs contenidor.

3+
anys

Els 3 porquets
El primer joc cooperatiu pels més petits. Els 3
porquets han d'arribar a casa abans que el llop.

Senzilles regles de joc. 11 grans peces de fusta, tauler i caseta
3D.

3+
anys

Les expressions 23,86 € MDI20542 Els 3 porquets 16,88 € MDGO53146

Descobreix els continents del món!
Un simple joc d’associació per viatjar als continents,
familiaritzar-nos amb la seva ubicació geogràfica i

descobrir amb imatges reals la gran diversitat de paisatges,
tradicions i cultures existents al món actual. Inclou: 42 fitxers
de cartró resistents i 1 plàstic reciclable (3,5 cm de vora).

3-8
anys

Descobreix la història de la humanitat!
Joc d'associació per descobrir les diferents etapes de
la història i ordenar cronològicament molts dels

seus principals esdeveniments. Prehistòria, Edat Antiga, Edat
Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània. 2,70 metres
d’història! També inclou un gran trencaclosques amb la línia
cronològica del temps. Inclou: 30 fitxers de cartró resistents
(9 x 9 cm), 5 cartró resistent (9 x 5 cm) i 5 targetes de cartró
resistents (18 x 15,5 cm).

3-8
anys

Descobreix els continents del món! 20,39 € MDI38995 Descobreix la història de la humanitat! 27,49 € MDI30765

https://youtu.be/vDZCCX1gQds
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Bingo: Els animals i la natura
Joc per aprendre a diferenciar sons i a
reconèixer-ne els noms. Disposa de CD

audio MP en diversos idiomes + 25 cartons a 2
cares + 150 fitxes vermelles. Poden jugar fins a
25 nens. El CD inclou guia didàctica.

3+
anys

Bingo: Els animals i la natura 32,70 € MDI20620

Associacions
Joc compost de 68 fitxes per formar 34 parelles. Es
recolza en l'associació lògica dels objectes represen-

tats a cadascuna de les fotografies i en determinar-ne la utili-
tat, prenent consciència de la relació funcional entre
ambdós objectes. Excel·lentmitjà per al desenvolu-
pament del llenguatge i ús dels verbs correspo-
nents a les accions. Sistema Auto-Corrector per
banda de cinc colors.

3+
anys

El repte de les intel·ligències múltiples
Divertits reptes per desenvolupar diferents tipus d'intel·ligència i conèixer els punts forts de cada persona. El joc
està inspirat en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner i permet treballar les vuit intel·ligències

que es proposen al seu model, així com conèixer les que predominen en cada persona.

5-10
anys

Associacions 27,58 € MDI20530

El repte de les intel·ligències múltiples 25,05 € MDI20005

Macro trencaclosques abecedari
Joc manipulatiu que afavoreix la iniciació a la prelec-
tura i la preescriptura. Permet la relació d'objectes amb

les lletres inicials de les seves paraules. Desenvolupa l'ob-
servació i l'associació. Conté 28 peces de l'abecedari, 28 peces
encaixables, 1 pòster i 1 làmina per pintar.

2+
anys

Buscant les lletres
Joc que conté 32 imatges i 88 lletres. Treballa la
prelectura i la preescriptura. Desenvolupa la capacitat

analítico-sintètica necessària per a la formació de paraules
a través de l'associació imatge-paraula.

4+
anys

Macro trencaclosques abecedari 13,67 € MDI30601 Buscant les lletres 12,98 € MDI30670
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La ruleta de la prelectura
Gira la ruleta i busca imatges que comencin per una lletra o fonema, continguin aquesta lletra
o fonema, o bé tinguin un nombre determinat de síl·labes! Joc amb fotografies per segmentar

les paraules en síl·labes mentalment i identificar fonemes i lletres de manera progressiva. La
consciència fonològica és fonamental per generar una bona base de prelectura. Segmentar en fonemes,
lletrejar i sil·labejar a partir d'imatges està especialment indicat quan hi ha dificultats específiques
d'aprenentatge com la dislèxia.

4+
anys

La ruleta de la prelectura 20,77 € MDI20039

Llegeixo i escric
Trencaclosques a completar i emplenar per aprendre
a escriure amb el retolador que es pot esborrar.

3-6
anys

Llegeixo i escric € MDF1041746

Expressions fusta
Joc d'associació de 21 peces dirigit a aprendre a
identificar trets facials i expressions diferents.

Expressions fusta 23,93 € MDGO51351

3+
anys

BBQ Emotions!
Aquesta broqueta gegant ajuda al reconeixement i
la gestió de les emocions. Jugant de manera indivi-

dual o col·lectiva es dialoga sobre elles, ajudant així a
reconèixer i comprendre fins a 10 diferents. Es descriuen
diversesmodalitats de joc a la guia. Compost per: 1 broqueta,
1 base, 10 granadures, 20 adhesius, 10 targetes de joc, 1
pòster i 1 guia didàctica. Alçada: 50 cm.

3-6
anys

BBQ Emotions! 32,48 € MD45407
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Facial expressions
Joc d'associació d'imatges, identificació, observació,
llenguatge, mim, comunicació i expressió oral. Conté

4 plantilles i 24 fitxes de fusta. Mida: 22,6 x 19 x 4,5 cm.

3-6
anys

Facial expressions 16,43 € MDAT16288

Aprendo en positivo: Las emociones
Descobriu la importància de les emocions i els senti-
ments. Conté 20 cartes d'emocions, 10 cartes de

situacions i preguntes, 10 cartes de gestió d'emocions, 30
fitxes circulars amb accions i elements quotidians, làmina
de cara per crear emocions amb 18 fitxes d'ulls i boques
intercanviables, ruleta d'emocions, dau d'activitats, comeco-
cos, pòster a doble cara, amb il·lustració i guia visual del
contingut.

4-7
anys

Aprendo en positivo: Las emociones 15,70 € MDGO41201

Feelix & Fay - Baròmetre d'emocions
El Baròmetre d'emocions s'omple de boles fins que la
careta somrient al costat de la bola a la part superior

mostra l'emoció rellevant. Això ajuda els nens a aprendre a
reflexionar sobre els seus sentiments i a parlar-ne. Contingut:
10 peces, 1 baròmetre d'emocions, 7 boles de fusta, 1 suro,
instruccions. Material: panell de bedoll, acrílic, faig. Mides: H
18,3 x B 8 cm, Ø bola 2 cm.

4+
anys

Feelix & Fay - Baròmetre d'emocions 18,79 € MDOT345609
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Paper multiusos
Panell expositor, fabricat amb lona plastificada de resis-
tència especial, amb bandes transparents. Material

molt útil per facilitar tasques a l'ensenyament. Fitxes no incloses.

4+
anys

Paper multiusos 35,28 € MDI40105

Planning d'activitats
Panell per planificar les activitats diàries. Introdueix
la noció de les hores en format analògic i digital.

Inclou activitats que es fan a casa, d'higiene i autonomia, i
activitats que es fan a l'escola. Tot amb fotografies reals.
Format 12 i 24 hores. Panell-suport per a la paret (105 x 35
cm) + 156 fitxes amb les hores en punt, i quart, i mitja, i menys
quart en format analògic (36) i digital (72), les sigles am i pm
(12), i activitats diàries bàsiques de l'entorn del nen (36).

3+
anys

Planning d'activitats 41,20 € MDI39010

Calendari universal
Calendarimagnètic que facilita alsmés petits entendre
l'organització del temps. La seva estructura deduc-

tiva vertical permet anar d'allò global a allò particular, i ajuda
els nens a generar una imatge clara i esquemàtica de la
composició del temps en un any. Partint de l'any i les
estacions, a través dels mesos i setmanes, fins a arribar a
la data exacta del dia en què es troben.

3+
anys

Calendari universal 26,44 € MDI30120
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Taula de recompenses
Taula per aprendre a fer les tasques que tenen 11
tasques i 9 recompenses. 70 estrelles per marcar els

èxits i un retolador amb esborrany. Escriu el nom dels nens
i els dies de la setmana. Escull 5 tasques i col·loca-les a la
columna de tasques que hauran de complir. Escriu el nombre
d'estrelles que cal aconseguir per obtenir la recompensa, i
finalment que els teus fills escullin amb tu el premi que volen
guanyar.

3+
anys

Taula de recompenses 16,25 € MDCA877

Rellotge
Rellotge per aprendre les hores i els minuts. Mida:
26,5 x 26,5 x 4 cm.

3+
anys

Rellotge calendari fusta
Panell rellotge amb calendari en castellà. Sistema de
fitxes mòbils no extraïbles dirigit a l'aprenentatge

dels mesos, estacions, temps, dies, hores i minuts.

3+
anys

Rellotge 13,04 € MDGO55125

Rellotge calendari fusta 28,73 € MDGO51305

Rellotge calendari
Nou format per a l'aprenentatge de les hores, els
mesos i les estacions de l'any. Amb uns marcadors

per assenyalar el dia i el temps, agulles manejables per a
l'hora, el mes i les estacions de l'any al calendari. Es pot
penjar. Mida: 46 x 30 x 30 cm. Disponible en català i castellà.

3+
anys

Castellà 21,75 € MDGO51315
Català 21,75 € MDGO51316

Calendar Clock fusta
Panell rellotge amb calendari en anglès. Sistema de
fitxes mòbils no extraïbles dirigit a l'aprenentatge

dels mesos, estacions, temps, dies, hores i minuts. Millorat
per facilitar-ne l'ús i l'aprenentatge dels més petits.

3+
anys

Calendar Clock fusta 28,73 € MDGO51307
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Rellotge d’activitat de Plantoys
Descobreix com el temps es relaciona amb diverses
activitats i rutines diàries. El rellotge també té targetes

d’activitat que es poden col·locar a la part superior i combinar-
se amb l'hora correcta. Practiqueu les vostres habilitats
matemàtiques, apreneu a dir el temps ambprecisió, resolgueu
problemes amb les targetes d’activitat i gaudiu del rellotge
com a decoració de l’habitació quan no esteu jugant.

+4
anys

Rellotge d’activitat de Plantoys 34,12 € MDTC5458

Time Activity Set
Joc ideal per aprendre a associar hores en rellotges
analògics i digitals. Tres daus de temps (dues hores

i un minut) per il·lustrar el temps digital, 24 targetes de
trencaclosques analògiques i digitals de doble cara per
ajudar a visualitzar la relació entre les pantalles digitals i
analògiques, 12 targetes d'activitats diàries de doble cara
que es netegen amb un drap, per fomentar un vincle entre
el temps, les activitats diàries i el rellotge de plàstic amb les
manetes mòbils (mesura 13 cm). Les hores i els minuts estan
codificats per colors per a una identificació fàcil. Rellotge
fàcil de netejar. Té embalatges multilingües i guia d'en-
senyament complet.

+5
anys

Time Activity Set 18,25 € MDLER3220

Big Time™ Classroom Clock Kit
Ideal per a activitats de dictat de temps per a tota la
classe. El lot inclou Big Time Rellotge de demostració

de 12 hores, mini rellotges amb engranatge de 24 x 10 cm
i guia d´ensenyament. Joc de 25 peces.

5+
anys

Big Time™ Classroom Clock Kit 51,89 € MDLER2102

Big Time™ 12hr Student Clock
Una manera excel·lent d’introduir en l’aprenentatge
del mesurament del temps. Té un mecanisme ocult

que manté les relacions correctes d’hores i minuts. Fàcil de
llegir, amb suport extraïble i guia d’activitat.

+5
anys

Big Time™ 12hr Student Clock 7,98 € MDLER2095

https://youtu.be/dGCQI-7Jn7w


Inspirat en metodologia

Construïm l'hora
Maxi-set de fusta per treballar el temps i aprendre a descompondre l'hora amb peces de 5, 15 i 30 minuts. Ajuda
a comprendre l'estructura del rellotge de forma manipulativa. Permet descobrir les nocions bàsiques per aprendre

a dir l'hora. Inspirat en la metodologia Montessori. Inclou: 1 maxi-rellotge de fusta de 3 alçades (22,4 cm), 12 peces de
fusta (5 minuts), 4 peces de fusta (15 minuts), 2 peces de fusta (30 minuts) i 2 sagetes de fusta.

3+
anys
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Maxi-segell: Quina hora és?
Posa el segell, llança els daus i quina hora és? Permet
practicar l'hora en format analògic i digital de manera

divertida. Inclou un maxi-segell de fusta i dos daus de 12
cares. Apte per a qualsevol tinta. Inclou: 1 maxi-segell de
fusta (8,5 cm), 1 dau de 12 cares amb les hores i 1 dau de
12 cares amb els minuts (de 5 a 5).

4+
anys

Construïm l'hora 19,40 € MDI30694

Maxi-segell: Quina hora és? 12,60 € MDI30693

Set de 30 daus de l'hora
Llança els daus i quina hora és? Inclou 30 daus de 12
cares per practicar l'hora: 15 daus amb les hores i 15

daus amb els minuts, en increments de cinc minuts. Per jugar
tota la classe. Inclou: 15 daus de 12 cares amb les hores i 15
daus de 12 cares amb els minuts (de 5 a 5).

4+
anys

Set de 30 daus de l'hora 28,12 € MDI70050

Magnets Aprenc les hores
Joc magnètic model "Aprenc les hores" per ajudar
els nens a aprendre les hores i a familiaritzar-se amb

les rutines diàries. Cada joc conté: 1 escenari imantat de 28
x 18 cm per encaixar a la base de la caixa i 96 fitxes magnè-
tiques amb les diferents parts del rellotge i diferents esce-
naris i rutines diàries que faciliten l'aprenentatge de les hores.

5+
anys

Magnets Aprenc les hores 15,24 € MDAP18573
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My first stamps MDAP18506My first pompom MDAP18505

My first tamps
Joc que consisteix en estampar diferents formes a
les àrees indicades de cada disseny. Inclou 6

làmines amb diferents animals i el seu entorn, 10 tampons
amb diferents formes i colors, 1 llibret amb les instruccions
i exemples de com fer l'activitat.

3+
anys

My first pompom
Joc que consisteix en crear i enganxar els pompons
a les zones indicades de cada disseny. Inclou 6 làmines

XL retallades amb la forma de diversos animals domèstics,
102 fulls de paper de seda i 74 pompons de diferents colors
i mides, 1 cola de barra de 20 g, 1 llibre amb les instruccions
i exemples de com fer l'activitat.

3+
anys

Jocs d'habilitat

Palau boig
Un palau per construir i dos constructors que es desafien
entre si: qui arribarà més alt sense fer caure el Palau

boig? 20 blocs, un dau i una base des d'on començar. Per torns,
els dos jugadors col·loquen un bloc segons les indicacions del
dau i el seu propi peó. Guanya el més valent i el que tingui la
mà més ferma!

5+
anys

Palau boig 19,24 € MDTCZPX001

Serps
Aconsegueix el major número de serps per guanyar!
Cada jugador llança un dels seus daus per torns i l'ali-

nea amb la part de la serp que ja es troba en l'àrea de joc
per continuar creant-la. La serp es complementarà quan tingui
cap i cua. Per cada serp completada, el jugador que ha col·-
locat la peça final guanya 1 punt. El guanyador és el jugador
amb més punts.

5+
anys

Serps 17,01 € MDTCSC0001

Verdures al plat
Llança els daus i gira la tapa. Ara utilitzeu la pinça
per agafar les verdures i posa-les al teu plat, però no

deixis caure les verdures a la taula, seria un malbaratament!
Mides: 22 x 22 x 3,5 cm.

+4
anys

Verdures al plat 31,28 € MDRTGA347
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Batalla de genios Junior
Ajuda l'abella reina a construir la seva bresca! L'abella
reina guia les seves abelles en la construcció d'una

nova bresca. Però necessiten la teva ajuda. Aquest joc és
perfecte per a desenvolupar habilitats com: la visió espacial,
l'atenció i la planificació de forma divertida i atractiva per als
més petits. Per jugar es tiren els 6 daus de colors. Es col·loquen
les abelles bloquejadores en les posicions que indiquen els
daus i l'abella reina al centre. Has d'intentar completar la
bresca utilitzant les 11 peces de colors i sense deixar cap
espai buit. Al ser un joc no competitiu, no hi ha límit de temps.

5+
anys

Batalla de genios Junior 24,96 € MDLD80980

Batalla de genios Stars
165.888 combinacions possibles per completar l'es-
trella. Desafia al teu oponent i sigues el primer en

aconseguir-la! Contingut: 22 formes de fusta, 14 peces bloque-
jadores, 7 daus i 2 taulers.

6+
anys

Batalla de genios Stars 24,96 € MDLD80955

The Sneaky, Snacky Squirrel Game™
Els jugadors giren la ruleta i utilitzen Squirrel Squeezer
per recollir glans i col·locar-les al forat del mateix

color. Qui omple el seu registre primer, guanya. La roda gira-
tòria també podria aterrar al Sneaky Squirrel, on el jugador
pot robar qualsevol gla d'un altre jugador, a Sad Squirrel,
on el jugador perd el torn o en Squirrel Storm, que llança
totes les glans del jugador a l'arbre. Inclou: Caixa que
funciona com a tauler de jocs, un parell d'espremedors
d'esquirol, 20 glans de colors, tauler de jocs, 4 soques d'arbres
de cartró, guia d'activitats multilingües i instruccions.

+3
anys

Cucs retorçats!
Atrapa un cuc i practica l'adherència del llapis amb
aquest divertit i recargolat joc que presenta altres habili-

tats d'aprenentatge, com ara la identificació de colors, la clas-
sificació i comptar. Els nens fan servir la pinça Tri-Grip especial-
ment dissenyada per treure cucs del tauler d'activitats. Inclou
targetes giratòries i activitats, pinces de 12 cm d'alçada x 4
cm de diàmetre. La caixa del joc mesura aprox. 25 cm x 25
cm (llarg x ample). Inclou guia d'activitats multilingüe.

+3
anys

The Sneaky, Snacky Squirrel Game™ 27,37 € MDLEEI3405 Cucs retorçats! 29,08 € MDLER5552

https://youtu.be/_8xCkI7Gqrg
https://youtu.be/DrP2vYjorOs
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Els 4 jocs de la bufada
Quatre divertits jocs que permeten entrenar la inten-
sitat, potència i direccionalitat de la bufada per acon-

seguir desenvolupar un esquema respiratori correcte.
Especialment indicat per enfortir el to muscular dels òrgans
que intervenen en la parla i evitar o corregir errors en l'articu-
lació dels fonemes.

3-8
anys

Els 4 jocs de la bufada 22,05 € MDI20030

Robot Face Race™ Attribute Game
Frenètic joc de recerca de característiques que
promou el reconeixement d'atributs, l'observació i
la percepció visual. Agita el robot aleatori per

mostrar una combinació de color facial única, busca a la
pissarra per trobar la coincidència. Primer el robot i recol·lecta
una fitxa per a cada robot que trobis! El primer a recollir
cinc fitxes guanya! Per 2 a 4 jugadors. El tauler de joc mesura
40 cm quadrats.

4+
anys

Què veus?
Sí, no, això és tot el que et respondran, pregunta bé
perquè puguis saber en què penses. Penso en un
animal? Visc a l'aigua? En aquest divertit joc hauràs

de ser el primer a descobrir que tens dibuixat al davant.

Robot Face Race™ Attribute Game 28,51 € MDLEEI2889 Què veus? 12,99 € MDCA887

5+
anys

Jocs en grup

Caixa màgia 100 trucs
Amb la caixa de 100 trucs de Màgia Falomir, podeu
fer trucs divertits i començar en el món de la màgia.

Subscriviu-vos al seu canal de YouTube i aprengueu els trucs
de forma més fàcil. Conté manual i accessoris per realitzar
100 trucs diferents. Mesures: 36 x 24 x 5 cm.

+7
anys

Caixa màgia 100 trucs 14,91 € MDFL1060
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Max farmer
Els jugadors hauran d'ajudar a Max el granger a collir
totes les hortalisses, però compte perquè si et surt

un cuc perds tota la collita i, a més a més, hauràs d'intentar
collir abans que arribi el corb a l'hort i es mengi totes les
hortalisses.

3+
anys

Chaf Chof
Chaf Chof és un joc d'agilitat i rapidesa visual. Llança
els daus i sigues el més ràpid en trobar la targeta amb

la mateixa combinació d'animals o de colors. Tens la possibili-
tat de jugar amb colors o amb formes i, a més a més, les instruc-
cions inclouen una variant de joc a partir de dos anys.

2+
anys

Let’s Guess
Cada jugador es col·loca una diadema al cap. Selec-
ciona una carta de la pila i, amb els ulls tancats, la
dona a un altre jugador perquè l'ajudi a fixar-la a la

diadema. L'objectiu del joc és que cada jugador endevini el
personatge o objecte de la carta que té col·locada al cap,
fent preguntes als altres jugadors. Els altres jugadors només
podran ajudar amb Sí o No. Requereix una ment intel·ligent
per a realitzar les preguntes correctes i ser el primer a
resoldre l'enigma. Inclou 8 diademes i 60 cartes. De 2 a 8
jugadors. Mides: 21,5 x 21,5 x 5 cm

Let’s Guess 15,83 € MDATMD1048

6+
anys

Chaf Chof 11,03 € MDCA855 Max farmer 11,84 € MDCA882

Què sóc jo?
Tothom sap el que ets menys tu. Has de descobrir
quin ofici tens fent preguntes als altres jugadors.

Utilitza el cap per descobrir el que tens dins seu. El primer
jugador que obté tres cartes, guanya!!

+7
anys

Què sóc jo? 9,29 € MDFL9506

Quin és quin?
Descobreix el personatge que amaga el vostre
company/a: trieu un dels personatges del full i respo-

neu amb un "sí" o un "no" a les preguntes del vostre adversari
sobre el personatge i viceversa. Aneu descartant els perso-
natges descendint el pivot vermell situat a la part superior
de la casella. El guanyador/a serà el jugador/a que primer
endevini quin és el personatge del seu adversari.

+6
anys

Quin és quin? 7,85 € MDFL11505
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Mr. Luko
Que ve el llop! Que ve el llop! Tots els jugadors hauran
d'ajudar a la mare ovella a portar les ovelletes a l'es-
table abans que el llop arribi al prat i faci de les seves.

Amb aquest joc tots els jugadors cooperen per aconseguir
l'objectiu.

Mr. Luko 11,84 € MDCA883

3+
anys

Little Red Riding Hood
Joc de taula preescolar il·lustrat amb dues modalitats
diferents: Cooperativa:, en què tots juguen junts per

intentar que la Caputxeta arribi abans que el llop a casa de
l'àvia, i competitiva, per a dos jugadors, un és el llop i l'altre
La Caputxeta, qui arribi abans a casa de l'àvia guanya la
partida. Desenvolupa l'habilitat manual. Disposa de tauler-
puzle de 4 peces, 1 caseta 3D, 1 dau, Caputxeta, el llop, l'àvia,
6 peces arbre i instruccions de joc.

+3
anys

Mitjons de cocodril
El cocodril està confós, està buscant els mitjons, però
no troba una parella que coincideixi. Gireu una carta

i agafeu el mitjó perdut amb el vostre desembussador, però
tingueu cura! ... El cocodril necessita el mitjó dret o
esquerre? Té 4 desembussadors-ventosa de 6 cm, 24 cartes
mitjó i 24 cartes de cocodril amb mitjó. Mida cartes: 9 x 9
cm. Guanyador del Millor Game Award - Holanda 2019.

+4
anys

Robin Rabbit
Joc de taula de preescolars cooperatius que consis-
teix a ajudar al conillet a construir un cau i omplir el

rebost de vegetals abans que el pagès el descobreixi. La ruta
del conill és un trencaclosques i es pot construir de moltes
maneres diferents. La caixa forma part del joc i és el recorregut
pel pagès. Contingut: 15 peces de camí, 4 peces de rebost,
1 entrada al cau, 4 verdures, 1 dau, 1 pagès i 1 conill de fusta.

+3
anys

Little Red Riding Hood 16,88 € MDGO55262 Mitjons de cocodril 21,34 € MDRTGA350

Robin Rabbit 16,88 € MDGO55261
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Color line 21,15 € MDCA332

Emo Park
Joc d'acció i observació on, mitjançant les EMOMA-
RIONETES, hauràs de descriure la targeta a través

de les emocions, però sense utilitzar les paraules prohibides.
El primer que trobi l'escena al tauler es queda la targeta. A
més, incloem recomanacions per utilitzar aquest joc amb
adults (pares, educadors...)

5+
anys

Color line
Color Line és un joc d'acció i rapidesa on hauràs de
ser el primer jugador a completar el teu codi de

colors. Per a això, hauràs de ser el més ràpid en prémer el
timbre quan aparegui una bola de color que tinguis al teu
codi, però compte, si t'equivoques fent sonar el timbre,
rebràs una penalització.

5+
anys

Emo Park 17,89 € MDCA337

Topo Chef
Joc de memòria. Per fi obre de nou les portes "El
Topillo", un restaurant dirigit pel prestigiós Talp Chef

i que pretén, en la seva reobertura, oferir el formatge de
més qualitat als seus comensals. Només hi ha una dificultat,
i és que el nostre estimat Talp Chef és cec, per la qual cosa
haurà de ser molt hàbil per recordar quants comensals hi
ha a cada taula per assegurar-los així un servei de qualitat.

+6
anys

Topo Chef 23,28 € MDCA7058

¡No lo digas!
Un joc per equips. Durant el vostre torn, un dels
jugadors haurà d'agafar una de les targetes i acon-

seguir que el seu equip endevini la paraula, però no podrà
utilitzar les paraules prohibides que apareixen a la targeta.
Hi ha 3 nivells de dificultat. Com més nivell de dificultat major
nombre de paraules prohibides. El primer equip a obtenir
100 punts serà el guanyador.

+6
anys

¡No lo digas! 19,31 € MDFL21001

https://youtu.be/MXHBFTRCPgw
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El meu primer joc de paraules
El meu primer joc de paraules. Iniciació al clàssic joc
de les paraules creuades. Els aspectes cognitius i les

habilitats són: percepció visual, habilitat motriu, coordinació
oculomanual, orientació espacial, raonament i concentració.
Mides: 36 x 25 x 3,5 cm.

4+
anys

Formaparaules clàssic
Formaparaules. Clàssic joc de les paraules creuades.
Els aspectes cognitius i les habilitats són: orientació

espacial, raonament i concentració. Mides: 39 x 27 x 5 cm.

7+
anys

El meu primer joc de paraules 14,62 € MDCA161Formaparaules clàssic 14,62 € MDCA720

Emparaulats
L'aplicació de mòbil més famosa, ara en joc de taula.
Possibilitat de comprovar si les paraules són correctes.
Inclou: 97 fitxes de cartó, 4 faristols per col·locar les

fitxes, un tauler de joc, una bossa per recollir les fitxes i
instruccions detallades.

Rummi Classic 6 jugadors
Rummi Classic 6 jugadors. Aconsegueix trios, escales
i descarta fitxes. Fins a 6 jugadors. Els aspectes
cognitius i les habilitats són: percepció visual,

raonament i concentració. Mides: 25 x 25 x 4 cm.

Rummi Classic 6 jugadors 19,03 € MDCA712

7+
anys

8+
anys

Emparaulats 26,10 € MDGO46931

Grabolo Júnior
Demostra que tens els millors ulls i les mans més
ràpides a la taula. Els daus indiquen la combinació

de color i animal que has de buscar. Intenta ser el primer
en agafar la carta corresponent. Contingut: 36 cartes • 1
dau amb figures d'animals • 1 dau amb colors • Regles del
joc.

4+
anys

Grabolo Júnior 14,52 € MDLD80452
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Bandereja
Descobreix les banderes del món, la capital, població
i dimensió dels països, així com el continent on es

troben. Tot mentre et diverteixes i desafies els teus amics.
6 modes de joc diferents que requereixen velocitat, percepció
visual, atenció i memòria. Exercita la ment amb un joc de
cartes i daus, banderes i països! Contingut: 48 cartes • 3
daus • Regles de joc

5+
anys

Grabolo 3D
Juga al teu joc preferit d'una manera diferent: amb peces de
fusta! Demostra que tens els millors ulls i les mans més
ràpides de la taula. Els daus determinen la combinació de
color i figura. Intenta ser el més ràpid en agafar la peça corres-
ponent. Grabolo 3D, diversió salvatge per a tots! Contingut:
36 cartes rodones o fitxes • 2 daus • Regles de joc.

Grabolo
Un joc de concentració i velocitat. Demostra que
tens els millors ulls i les mans més ràpides a la taula.

Els daus indiquen la combinació de color i nombre que has
de buscar. Intenta ser el primer a agafar la carta corresponent.
El jugador que aconsegueixi més cartes guanyarà la partida.
Grabolo! Diversió salvatge per a tothom. Contingut: 36 cartes
• 1 dau amb nombres • 1 dau amb colors • Instruccions..

6+
anys

Bandereja 14,52 € MDLD80894

Grabolo 3D MDLD80871Grabolo 14,52 € MDLD80458

Bellaflor
Qui pot ajudar a Bellaflor i recollir més flors amb ella?
Per a això, llança els daus i mou la figura de la flor

de Bellaflor al prat de flors i recull flors.

3+
anys

Bellaflor 8,80 € MDLO302197



Taco, Gat, Cabra, Formatge, Pizza
Quan un jugador es desfaci d'una carta que coincideixi
amb la paraula que diu, col·loca la mà al munt central,

l'últim en posar la mà es queda amb totes les cartes de la
pila! Concentra't i sigues el més ràpid en desfer-te de totes
les cartes. La diversió està garantida amb aquest frenètic i
divertit joc de cartes. Contingut: 60 cartes • Regles del joc.

6+
anys

Taco, Gat, Cabra, Formatge, Pizza 12,58 € MDLD80909
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What's up? Junior
Trepidant joc en el qual haureu de crear i comptar
entre tots els jugadors una absurda història usant els

divertits elements que mostren les cartes del joc. Durant la
partida, les diferents cartes d'acció us obligaran a seguir la
història amb mímica, reptar als companys i fins i tot introduir-
vos a vosaltres mateixos dins de la història. Amb cartes de
temàtica a partir de 6 anys. (castell, cotxe…)

6+
anys

Mi Mic
Mi Mic és un delirant joc de mímica i sons on, per
torns, un jugador de cada equip haurà de represen-

tar el nombre més gran de paraules possible. El dau indica
el nombre de paraules que s'hauran d'interpretar, encertar
i amb les que s'haurà de formar una frase en un minut. Si
ha sobrat temps es pot arriscar i tornar a llançar el dau per
aconseguir més targetes. Però compte, que si et quedes
sense temps i no s'han resolt totes les cartes en joc es
perdran tantes cartes com indiqui el dau en aquell moment.
Les cartes es divideixen en tres categories: Accions, Objectes
i Personatges. Com ho faries perquè endevinin Lady Gaga
o Drag Queen?

6+
anys

Mi Mic 9,72 € MDCA7003

What's up? Junior 8,09 € MDCA7002



¡Adivina en 10!: Países del mundo
Aconsegueix 7 targetes per guanyar! Prepara't per
al joc de preguntes més emocionant! Fins a 10

preguntes per endevinar el país de la Targeta de Joc. És una
illa? És a Amèrica del Sud? La moneda és l'euro? Pensa bé,
fes preguntes intel·ligents, utilitza les targetes de pista i
sigues el primer a aconseguir les 7 targetes!

+8
anys

Países del mundo 14,97 € MDLD97SGCW

¡Adivina en 10!: En la ciudad
Fes fins a 10 preguntes per endevinar el lloc! És un
lloc a l'aire lliure? La gent va allà de compres? Pensa

bé, fes preguntes intel·ligents, utilitza les teves targetes de
pistes i sigues el primer jugador a guanyar 7 targetes de joc!

+6
anys

En la ciudad 14,97 € MDLD78SGAT
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¡Adivina en 10!: Mundo animal
Aconsegueix 7 targetes per guanyar! Prepara't per
al joc de preguntes més emocionant! Fins a 10

preguntes per endevinar l'animal de la Targeta de Joc. És
carnívor? És un animal domèstic? Viu en grup? Pensa bé,
fes preguntes intel·ligents, utilitza les targetes de pista i
sigues el primer a aconseguir les 7 targetes.

+6
anys

¡Adivina en 10!: Mundo animal Jr.
No cal saber llegir. Prepara't per al joc de preguntes
més emocionant! Fes servir les fitxes d'ajuda, fes

preguntes i obtingues pistes sobre l'animal de la Carta de
Joc. On viu? Té quatre potes? Què menja? Aprèn mentre
jugues amb Endevina 10 Junior!

+3
anys

Mundo animal 14,97 € MDLD96SGAPMundo animal Jr. 14,97 € MDLD8SGJAK

https://youtu.be/PEeU6QVer6E
https://youtu.be/lTaJQdm8Cgo
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Memorizzers
Joc d'observació que combina un clàssic joc de taula
amb una App i s'adapta a l'edat del jugador.

Memorizzers 20,42 € MDCA714

6+
anys

Quizzers
Quizzers és un nou joc de preguntes que uneix el
clàssic joc de taula amb l'actual de les Apps. Amb

aquest joc podràs jugar fins a 4 jugadors de diferents edats
amb preguntes adaptades al seu nivell de coneixement. Hem
aconseguit que l'App reconegui els torns de cada jugador i
li llanci preguntes adaptades a la seva edat o curs escolar.
Les preguntes que apareixen són tant de cultura general
com preguntes que podrien aparèixer en un examen de
l'escola. Per això, Quizzers és un joc extraordinari per jugar
en família en igualtat de condicions i una eina estupenda
per reforçar a casa les matèries que es donen a classe.

6+
anys

Quizzers 20,42 € MDCA716

Color Cubed Strategy Game
Joc d'estratègia de quadrats de colors. Relacionar colors és una font de diver-
sió i contribueix a desenvolupar una gran varietat d'habilitats com el
raonament analític, la resolució de problemes, el reconeixement de colors i

les correspondències. Gràcies a la puntuació, els nens practicaran també la suma.
Presenta tres nivells de joc. Els jugadors guanyaran punts relacionant
els quadrats de colors. Cada jugador comença amb 6 targetes
i el seu objectiu és col·locar-les a la zona de joc aparellant
almenys una targeta amb alguna de les que ja hagi col·-
locat. Inclou 40 peces tipus rajola i instruccions en
diversos idiomes. Les fitxes del joc mesuren 7,5 cm de
costat. Per a 2-6 jugadors.

Color Cubed Strategy Game 12,55 € MDLER9283

5+
anys

Hundir los barcos
Un joc tridimensional per a joves i grans amb diferents
variacions basat en el tradicional joc de “La batalla

naval”. Utilitza la perícia i l'estratègia per intentar enfonsar
els vaixells de l'adversari. Enfonsat .... ABANDONIN EL
VAIXELL!! Cada jugador té 5 vaixells que haurà de col·locar
a la base del tauler. El tauler consta de dues parts, la base
i el panell que impossibilita a l'altre jugador veure la base
del teu tauler.

+6
anys

Hundir los barcos 9,96 € MDFL11504



Macropoly
Joc del Macropoly. Viatja per les ciutats més turísti-
ques del món i afronta els reptes que et poden sorgir

pel camí. Els aspectes cognitius i les habilitats són: concen-
tració, imaginació i creativitat. Mesures: 28 x 28 x 4 cm.

8+
anys

Macropoly 16,25 € MDCA713
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La ruleta de la suerte Junior
El concurs més conegut de la televisió en versió júnior.
Gira la ruleta, busca les consonants, compra vocals

i descobreix els panells amagats. Disposa de: 120 enigmes
per resoldre, panell per a col·locar les lletres, bitllets de
diferents quantitats, comodins, pissarra de lletres, llapis per
marcar i instruccions.

+8
anys

La ruleta de la suerte Junior 35,61 € MDGO46204

Cifras y letras
Xifres i lletres és un joc per combinar lletres i calcular.
Intenta fer la paraula més llarga amb la combinació

de lletres que surti, o bé intenta arribar al número exacte
amb les xifres que hi apareguin. Amb 360 targetes de
preguntes.

+12
anys

Synthesis
Després d'uns inicis duríssims a la facultat de química,
la teva carrera com a investigador/a necessita un

impuls cap a l'èxit. Les hores al laboratori us permeten sintetit-
zar els compostos que us portaran fins a la fama del premi
Nobel.

+8
anys

Cifras y letras 18,10 € MDFL27525

Synthesis 24,92 € MDFL31097

Master Mind colors
Màster Mind colors. Has d'encertar el codi de colors
secret. Els aspectes cognitius i les habilitats són:

percepció visual, habilitat motriu, raonament i concentració.
Mesures: 37 x 17 x 3,5 cm.

7+
anys

Master Mind colors 10,62 € MDCA126

https://youtu.be/RSaniiBpxPQ
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Rhino Hero
Poden els jugadors ajudar a Rhino Hero a complir
la seva oscil·lant missió i construir un gratacel que

sigui estable? Un heroic joc tridimensional d'apilar, on
treballem el pensament lògic constructiu i destresa motriu,
visual, habilitat perceptiva i espacial mentre ens divertim
pensant quina carta col·locar perquè el pròxim jugador no
ho tingui gens fàcil. L'objectiu és ser el primer en col·locar
totes les cartes sense que caigui la construcció de l'edifici.
Per 2 a 4 jugadors a partir de cinc anys. El temps de la partida
és de 5-15 minuts. Material: cartó i fusta.

5+
anys

Castellà 8,80 € MDOT302273
Català 9,26 € MDOT304923
Euskera 9,26 € MDOT302618

Codi secret 13 + 4
Quatre agents secrets molt astuts entraran a robar
al museu i desxifraran els complicats codis del dispo-

sitiu de seguretat gràcies a càlculs molt precisos. Ja sigui amb
sumes, amb restes, amb multiplicacions o amb divisions, els
números dels daus han de combinar-se de manera que els
resultats es corresponguin amb els números del codi. Hem
d'adaptar-nos a cada torn a la numeració dels daus per a
realitzar les operacions. Per 2-4 jugadors a partir de vuit anys.
Durada de la partida: 10-15 minuts. Material: fusta i cartó.

8+
anys

Fuerza del dragón
Una abrasadora carrera de dracs on la memòria i
l'atenció són claus per descobrir els animals

amagats. Treballa la destresa motriu i l'habilitat perceptiva
i espacial alhora que requereix una planificació en cada
torn. L'objectiu del joc és aconseguir ser el primer a donar
la volta al volcà. A partir de cinc anys i per a 2-4 jugadors.
Temps de la partida: 10-15 minuts. Material: Cartó i fusta.

5+
anys

Castellà - Fuerza del dragón 8,80 € MDOT302253
Euskera - Dragoiaren Indarra 11,89 € MDOT303544

Sospechosos inusuales
Joc cooperatiu. Un jugador assumeix el paper de
testimoni, però no pot respondre preguntes sobre

l'aspecte físic del culpable; les respostes estaran basades en
els hàbits, les opinions i els gustos dels sospitosos. Els altres
seran els investigadors. El testimoni és l'únic que coneix la iden-
titat del culpable. CONTINGUT: 70 cartes de sospitós • 100
cartes de pregunta • 2 cartes de resposta • 12 cartes de culpa-
bilitat • 1 bloc de recerca • Regles del joc.

10+
anys

Sospechosos inusuales 24,20 € MDLD80905

Castellà - Código secreto 13 + 4 19,42 € MDOT302249
Català - Codi Secret 13+4 19,42 € MDOT303637
Euskera - 13+4 Kode Sekretua 19,42 € MDOT302624
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¡Pillado!
El premiat pastís de la Sra. Plumpert ha desaparegut,
és el moment de començar la investigació. Moveu-vos

pel tauler, aconseguiu pistes i utilitzeu el descodificador de
pistes secret per descartar sospitosos. Haureu de treballar
de pressa, en equip, perquè el culpable està a punt d'esca-
polir.

5+
anys

Pedra paper o tisora
Un joc d'acció ràpida on hauràs de ser el primer a
treure pedra, paper o tisora i guanyar el nombre més

gran de targetes. Sigues el més ràpid per poder guanyar als
teus oponents!

6+
anys

¡Pillado! 26,95 € MDLD80842

Pedra paper o tisora 11,59 € MDFL29767

Pole-Pole
Llança el pal i demostra la teva punteria. El primer
a aconseguir 50 punts sense passar-se guanyarà.

5+
anys

Pole-Pole 19,52 € MDCA146

Pincha el pirata
Aconsegueix que salti el pirata amb la teva espasa.
Cada jugador col·loca una espasa a les ranures lliures

i qui aconsegueixi que salti… guanya!!

+6
anys

Pincha el pirata 11,35 € MDFL3570

Memorifante
Un joc de memòria i atenció amb el que no podràs
separar la vista del tauler.

6+
anys

Memorifante 24,08 € MDFL29768
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Trilinguis
Aprèn nous idiomes de manera divertida i sorprenent.
Amb els pictogrames i la fonètica no tindràs excuses

per fer els primers passos amb l'anglès, francès, alemany,
italià i portuguès.

8+
anys

Trilinguis 14,91 € MDFL29765

Mikado
Joc del Mikado. Llança els palets i intenta aconseguir la
màxima puntuació possible. Els aspectes cognitius i les

habilitats són: habilitat motriu, coordinació oculomanual, orien-
tació espacial i concentració. Mesures: 6 x 32 x 6 cm.

6+
anys

Mikado 4,82 € MDCA853

Mikado caixa fusta
Joc dels palets xinesos. Es tracta d'un joc de destresa
i habilitat amb el moviment de la mà. Consta de 26

palets de fusta de bambú de 0,5 cm de diàmetre per 30 cm
de llarg en una caixa de fusta envernissada en mat. Presentat
plastificat amb làmina de polipropilè totalment reciclable.

6+
anys

Mikado caixa fusta 5,31 € MDCA628

Mikado gegant
El clàssic joc dels palets xinesos, ara en versió gegant.
Hauràs de retirar els palets de major puntuació sense

que la resta es mogui. Guanyarà el jugador que aconsegueixi
més punts.

6+
anys

Mikado gegant 12,99 € MDCA156

Mauga
Joc d'estratègia. Al llarg de la història són moltes les
expedicions arqueològiques que s'han endinsat al

més profund de Mauga, la muntanya que, segons la llegenda,
salvaguarda el tresor més gran mai trobat. Després de molt
de temps sense intentar-ho, 4 grups d'especialistes en
arqueologia estan disposats a trobar el tresor, cosa que
acabaria amb la llegenda i els convertiria en responsables
d'un dels descobriments més grans de la història de
l'arqueologia. Serà la vostra expedició la que ho acon-
segueixi? Doncs estigueu molt atents perquè l'esperit de
Mauga no us ho posarà gens fàcil...

+8
anys

Mauga 18,79 € MDCA7057

https://youtu.be/Eti36hdfDkI
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Sinónimos y antónimos
El joc dels sinònims, contraris i idees afins. Sigues el
primer que completa les voltes estipulades al tauler

contestant amb sinònims o antònims depenent de la casella
on caiguis.

9+
anys

Sinónimos y antónimos 19,92 € MDFL4200

Ossets
Joc clàssic dels ossets. Conté 11 ossets de colors. Els
aspectes cognitius i les habilitats són: habilitat motriu,

coordinació oculomanual, orientació espacial, concentració
i imaginació i creativitat. Mides: 10 x 13 x 6 cm.

6+
anys

Ossets 4,82 € MDCA854

Jocs de taula tradicionals

Encerta'n 4
Posa quatre fitxes en línia i guanya. Aquesta versió
és de grans dimensions i té una palanca per al

buidatge automàtic de les fitxes, un cop acabada la partida.
És un joc que potencia la concentració, la perspectiva i l'orien-
tació ocular. Un clàssic que no pot faltar a casa teva.

6+
anys

Granotes màgiques
Divertit joc de granotes saltarines. Conté 16 granotes
per a 4 jugadors. L'objectiu del joc és fer saltar les

granotes i col·locar-les dins del pot!

3+
anys

Encerta'n 4 17,15 € MDCA302 Granotes màgiques 7,10 € MDAT21101

3 in a raw
Clàssic joc del 3 en ratlla però amb peces grans de
fusta. Molt exitós! Mides: 20,5 x 20,5 x 3 cm.

3+
anys

3 in a raw 17,36 € MDAT16263
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Els meus primers escacs
Escacs que té les fitxes dibuixades en la posició d'inici
de partida per aprendre a col·locar-les i, a més a més,

disposa d'un manual molt gràfic de com es mou cada figura.
Segur que aprens ràpidament les regles. Mides: 40 x 40 cm.

6+
anys

Escacs escolar
Aquesta versió dels escacs està
pensada per a les escoles. Tant les
figures com el tauler tenen una mida
gran i fàcil de fer servir. A més, està
fabricat amb materials fàcils de
netejar. Compta amb una bossa on
poder guardar-lo i transportar-lo fàcil-
ment. Mides: 50 x 50 cm.

Escacs - dames magnètic
Aquest joc d'escacs i dames, per la seva grandària, és molt
recomanable per als apassionats d'aquest joc d'estratègia.
Jugaràs còmodament i, a més, al ser magnètic, les fitxes no
es mouran.

Escacs - dames de fusta
Metal Box
Juga a escacs o a les dames, el que més ràbia et faci. És de
fusta, tant el tauler com les fitxes. I després, per guardar,
tens la caixa de metall. Algú recorda quan les nostres mares
guardaven galetes o feien la caixa de costura amb aquestes
caixes metàl·liques? Mides: 25,5 x 25,5 cm.

Escacs - dames magnètic 24 x 24 cm 11,35 € MDCA453
Escacs - dames magnètic 32 x 32 cm 19,52 € MDCA455

Escacs - dames de fusta Metal Box 19,52 € MDCA751

Els meus primers escacs 17,89 € MDCA169 Escacs escolar 24,42 € MDCAT93

Tauler escacs professional plàstic
Tauler d'escacs de plàstic de 45 x 45 cm.

Tauler escacs professional plàstic 8,09 € MDCAT902

Tauler escacs de fusta
Tauler d'escacs de fusta de 40 x 40 cm.

Tauler escacs de fusta 6,94 € MDCAT133
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Tauler parxís-escacs
Parxís-escacs de fusta.

Tauler parxís-escacs 33 X 33 cm 5,72 € MDCAT136
Tauler parxís-escacs 40 X 40 cm 6,94 € MDCAT139

Escacs marqueteria plus
Estoig de fusta plegable amb tauler d'escacs fabricat amb
marqueteria de 41 x 41 cm. Brillant a l'exterior i folrada de
feltre amb les fitxes de fusta subjectes sobre el feltre per al
seu transport a l'interior. Presentat en capsa de cartó recic-
lable de disseny plus.

Escacs marqueteria plus 48,91 € MDCA1601

Tauler parxís-oca melamina 6 jugadors 40 cm 6,94 € MDCAT138/6

Tauler parxís-oca fusta 33 cm
Tauler parxís-oca fusta. Mida: 33 cm x 33 cm.

Tauler parxís-oca fusta 33 cm 5,72 € MDCAT135

Tauler parxís-oca melamina 6 jugadors 40 cm
Tauler parxís-oca melamina. Mida: 40 cm x 40 cm.

3 en 1 Escacs-Dames-Backgammon
Els tres clàssics de l'estratègia en un sol lot presentat en fusta.

3 en 1 Escacs-Dames-Backgammon 13,48 € MDCA648
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Parchís-Ludo Modular
Els mòduls permeten jugar fins a 8 jugadors a les
posicions més divertides. Les 2 peces octogonals

d'ancoratge central us donen l'oportunitat de jugar 2 grups
alhora. Els cartrons de les peces són reversibles, amb
números a un costat (per jugar a la versió de 8 jugadors) i
sense números a l'altre per quan es treuen peces en reduir
el nombre de jugadors.

+6
anys

Parchís-Ludo Modular 21,15 € MDCA700
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Parxís / Oca Metal Box
Vols regalar un tauler de parxís i oca, però et sembla poca
cosa regalar-ho solt? Aquest producte és fantàstic, ja que
inclou dins d'una fantàstica caixa de metall, un tauler rever-
sible i unes fitxes, tot de fusta.

Parxís / Oca Metal Box 17,15 € MDCA752

Tauler parxís-oca fusta 40 cm 6,94 € MDCAT138

Tauler parxís-oca fusta 40 cm
Tauler parxís-oca fusta. Mida: 40 cm x 40 cm.

Tauler parxís fusta 4 i 6 jugadors 40 cm
Tauler parxís fusta per a 4 i 6 jugadors. Mida: 40 cm x 40
cm.

Tauler parxís fusta 4 i 6 jugadors 40 cm 12,66 € MDCAT134/A
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Joc de L'oca
Clàssic joc de l'oca amb boniques il·lustracions. Tauler
i fitxes de fusta.

3+
anys

Joc de L'oca 24,10 € MDOT74990

Caixa parxís-oca
Caixa de fusta contenidora de
totes les fitxes i daus per jugar.

La tapa porta els dos jocs de taula més
tradicionals, el parxís per una cara i l'oca
per l'altra. Fabricat amb fusta i les il·lus-
tracions són molt infantils i divertides.
Mida: 30 x 30 cm.

5+
anys

Caixa parxís-oca 18,79 € MDCA860

Fitxes escacs de fusta
Fitxes escacs de fusta núm. 4. Mides de la caixa: 21 x 8 x
10,8 cm.

Fitxes escacs de fusta núm. 4. 28,98 € MDFF06551

Accessori escacs caixa de plàstic
Accessoris escacs núm. 3. Mides caixa: 19 x 10 x 6 cm.

Accessori escacs caixa de plàstic 11,11 € MDCA090

Accessoris escacs núm. 4 en caixa de fusta
Fitxes d'escacs en fusta del núm. 4.

Accessoris escacs núm. 3 en caixa de fusta
Fitxes d'escacs en fusta del núm. 3.

Fitxes d'escacs en fusta del núm. 3. 9,72 € MDCA92 Fitxes d'escacs en fusta del núm. 4. 12,66 € MDCA93
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Parxís gegant
Qui no ha jugat alguna vegada a aquest joc? Doncs ara ho
podràs fer per la porta gran amb un tauler de joc d'1 m x 1
m, de plàstic resistent a les trepitjades i a l'aigua. Les fitxes
i el dau són de material flexible i es poden rentar. Amb
aquest joc de parxís, els més petits passaran moments molt
divertits en companyia dels seus amics i aprendran les regles
bàsiques d'aquest joc tan tradicional. Diverteix-te amb els
nostres jocs gegants!

Parxís gegant 12,25 € MDCA160

Rellotge digital escacs
Rellotge digital per escacs amb
temporitzador de compte
enrere i endavant, que pot
ajustar-se a temps d'entre 1
segon i 9 hores 30 minuts. El
rellotge canvia d'un jugador a
un altre quan es prem el botó
dret o esquerre.

Rellotge digital escacs 25,32 € MDCADGT001

Accessoris parxís fusta
Els clàssics accessoris per jugar al parxís fabricat íntegrament
amb fusta i amb una pràctica caixa transparent per guardar-
los. Les fitxes són d'1,5 cm de diàmetre i 0,5 cm de gruix per
facilitar l'adherència, els daus d'1,2 cm de fusta pintada.
Presentat plastificat amb làmina de polipropilè totalment
reciclable. 4 i 6 jugadors.

Accessoris parxís 4 / Jog. Fusta 7,35 € MDCA619C
Accessoris parxís 6 / Jog. Fusta 8,98 € MDCA608

Accessoris dames caixa de plàstic
Accessoris per jugar a les dames en caixa de plàstic. Mides
caixa: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm.

Fitxes parxís caixa de plàstic
Accessoris de fitxes de parxís per a 4 o 6 jugadors en caixa
de plàstic.

Accessoris dames caixa de plàstic 2,86 € MDCA076 Fitxes parxís 4 jugadors caixa de plàstic 3,02 € MDCA074/1
Fitxes parxís 6 jugadors 4,00 € MDCA074/6
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Dames XL
¡Gran juego de Damas! Tablero de tela de algodón
85 x 85 cm. y de 10 x 10 cuadros. Contiene: 40 fichas

de madera 7 x 7 x 0,8 cm. / Incluye bolsa de algodón.

+6
anys

Dames XL 33,98 € MDRTGA242

30 jocs
Gaudeix de divertits moments de joc amb aquesta
caixa que inclou 30 jocs, tot fabricat amb fusta.

Compost per 4 taulers reversibles, bossa de roba, daus de
fusta, fitxes de fusta, etc.

+5
anys

100 jocs reunits
Deixa't portar per la diversió i juga fins a 100 jocs
diferents amb tots els accessoris que conté aquest

joc. Conté 4 taulers, 2 cartrons, dames, parxís, domino,
escacs, 2 daus, cartes, 2 cubilets i manual de 100 Jocs.

+6
anys

30 jocs 24,42 € MDCA830 100 jocs reunits 12,92 € MDFL1308

Oca gegant
És el clàssic joc de l'oca però amb un tauler de joc
d'1 metre x 1 metre, de plàstic resistent a les trepi-

tjades i a l'aigua. Les fitxes i el dau són de material flexible
i es poden rentar. Pensat per jugar tant a l'interior com a
l'exterior. Amb aquest joc de l'oca els més petits passaran
moments molt divertits en companyia dels seus amics i
aprendran les regles bàsiques d'aquest joc tan tradicional.
Diverteix-te amb els nostres jocs gegants!

+5
anys

Oca gegant 10,62 € MDCA158

Shut the box
Shut the box o "Tanca la caixa" és un joc que treballa
la descomposició numèrica a través de l'atzar. Tapa

tants números com puguis segons el que et vagi sortint als
daus.

+6
anys

Shut the box 12,66 € MDCA621



Daus
Bossa de 25 daus de 12 mm.

Daus 12 mm. 3,84 € MDCA008
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Daus de punts
Daus de punts de 15 mm.

Daus de punts 1,55 € MDFF30081

Daus de pòquer
Daus de pòquer de 15 mm.

Daus de pòquer 1,63 € MDFF28984

Gobelet cuir folrat amb daus pòquer
Gobelet de pòquer folrat en cuir orgànic i sense elements
químics en la seva producció.

Gobelet cuir folrat amb daus pòquer 8,09 € MDCA674

Gobelet cuir folrat amb daus de punts
Gobelet de daus folrat en cuir orgànic i sense elements
químics en la seva producció.

Gobelet cuir folrat amb daus de punts 8,09 € MDCA675

Disparador de daus
La forma divertida de llençar daus per a jocs i apre-
nentatge de matemàtiques. Pressiona la cúpula i deixa-

la anar, el llançador tirarà els daus. Aquests romanen dins de
la cúpula, per la qual cosa sempre sabràs on trobar-los.
Inclou 1 dom de daus vermells que té 1 dau numèric, i dom
de daus blaus que conté 2 daus de punts. Cada disparador
mesura aprox. 8 cm de diàmetre x 5 cm d'alçada.

+3
anys

Set de 2 disparador de daus 14,25 € MDLER3766

Gobelet folrat amb daus pòquer
Format per 1 gobelet folrat i 5 daus pòquer. Mida gobelet:
10 x 8 cm. Mida daus: 16 x 16 mm.

Gobelet folrat amb daus pòquer 5,31 € MDCA072/1

Gobelet folrat amb daus de punts
Format per 1 gobelet folrat i 5 daus de punts. Mida gobelet: 10
x 8 cm. Mida daus: 16 mm x 16 mm.

Gobelet folrat amb daus de punts 5,31 € MDCA073/1

https://youtu.be/p8gu7bH0fD0
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Cross dice
Joc del gobelets. Llança
els daus i forma les

paraules en 1 minut. Els aspec-
tes cognitius i les habilitats són:
orientació espacial, raonament
i concentració. Mesures: 15 x
17 x 8,5 cm.

+7
anys

Cross dice 8,09 € MDCA210

Dòmino triangular
Dòmino triangular. Juga el dòmino, però
aquesta vegada A3Bandes. Els aspectes
cognitius i les habilitats són: percepció
visual, raonament, concentració, imagi-
nació i creativitat. Mesures: 25 × 4 × 25
cm.

Dòmino triangular 15,52 € MDCA710

Dòmino doble 6
Fitxes fabricades amb un material que li proporciona una
gran duresa i resistència a més de facilitar la visualització
de les jugades en tenir cada nombre un color diferent.
Potència els aspectes cognitius dels petits com la percepció
visual o l'habilitat ull-mà.

Dòmino doble 6 6,45 € MDCA246

Dòmino bàsic
Dòmino bàsic de fitxes de resina i la caixa de plàstic. Mesura
de la fitxa: 4,2 x 2,1 x 1 cm.

Dòmino bàsic 4,41 € MDCA045

Dòmino metacrilat
Clàssic dòmino fabricat amb metacrilat.5+

anys

Dòmino metacrilat 16,25 € MDCA243



Guanlong 1x3x3
Cub 1x3x3 en capsa de cartó amb fines-
tra.

Cub 3x3 Guanlong
Cub 3x3 Guanlong en capsa de cartó
amb finestra.

Cub 2x2 Yupo
Cub 2x2 Yupo en capsa de cartó amb
finestra.

Guanlong 1x3x3 4,82 € MDCAYJ8333 3x3 Guanlong 5,72 € MDCAYJ8306Cub 2x2 Yupo MDCAYJ8309

Cubs

Professional Speed 3x3 Magnetic
Cub 3x3x3 professional d'alta velocitat magnètic per acon-
seguir millors resultats.

Professional Speed 3x3 Magnetic 19,52 € MDCAYJ8101

Yileng Fisher 3x3
Cub Yileng Fisher en capsa de cartó amb finestra.

Axis 3x3
Cub 3x3 Axis en capsa de cartó amb finestra.

Yileng Fisher 3x3 6,45 € MDCAYJ8318

Axis 3x3 6,94 € MDCAYJ8320

Guanlong SQ-1
Cub SQ-1 en capsa de cartó amb finestra.

Guanlong SQ-1 8,09 € MDCAYJ8326
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Pyraminx
Pyraminx segueix sent popular 42 anys després que Uwe
Meffert ho inventés. Girar i retrocedir per barrejar els colors.
Després intentar tornar a alinear els colors per obtenir una
cara del mateix color.

Pyraminx 19,87 € MDCAR5035

Cub 4X4 Classic
Cub 4x4 en caixa de cartró amb finestra.+6

anys

Cub 5X5 Classic
Cub 5x5 en caixa de cartró amb finestra.+6

anys

Cub 4X4 Classic 8,98 € MDCAYJ8367 Cub 5X5 Classic 10,62 € MDCAYJ8368

Bingos

Lotto-tómbola
És la clàssica, la de tota la vida. Amb el
saquet de tela per treure els números,
de fusta amb la vora pintada de vermell.
Porta 48 cartons i tant les fitxes
numerades com la caixa són de fusta.

Lotto-tómbola 16,25 € MDCA749

Bingo automàtic
Cada vegada que fricciones el pot de
cap a peus, surt una bola, col·loca-la
en la plantilla i ves cantant números a
veure si tenim sort i ens toca alguna
LÍNIA o BINGO! Porta 48 cartons
diferents i un munt de fitxes per marcar
els nombres que van sortint.

Bingo automàtic 16,25 € MDCA301
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Bingo de luxe
Bingo amb bombo fabricat en metall de 18 cm de diàmetre
amb caiguda automàtica de la bola. Les boles són de fusta
de 20 m/m de diàmetre amb els 90 números marcats en
foc. Conté una plataforma en fusta de 16 m/m de gruix amb
els 90 forats on col·locar les boles un cop surten del bombo.
A més conté 48 cartrons i fitxes per marcar els cartrons.
Presentat en caixa de cartró reciclable de disseny actual.

Fitxes bingo
Fitxes de fusta numerades a una cara fins al número 90.

Bingo de luxe 67,79 € MDCA635

Cartrons bingo
Paquet de 48 cartons de recanvi per jugar al bingo.

Fitxes bingo 4,66 € MDCAF-90 Cartrons bingo 2,94 € MDCAC-48

Jocs de cartes

Baralla pòquer 55
Baralla de pòquer de 55 cartes de 305 g. Ve dins d'una caixa
de plàstic que et permetrà guardar-la sense que se't faci
malbé i sense que se't perdi cap carta.

Baralla espanyola 50
Baralla espanyola de 50 cartes de 305 g. Ve presentada en
una caixa de plàstic perquè puguis guardar-la i transportar-
la sense que es faci malbé.

Baralla pòquer 55 3,18 € MDCA500422 Baralla espanyola 50 3,18 € MDCA500202
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Baralla espanyola en cel·lofana
Baralla espanyola en cel·lofana.

Baralla espanyola en estoig de cartró
Baralla espanyola en estoig de cartró

Baralla Fournier núm. 12 40 cartes 2,71 € MDFF20985
Baralla Fournier núm. 12 50 cartes 3,00 € MDFF20992

Baraja Fournier núm. 1 40 cartes 3,40 € MDFF20984
Baraja Fournier núm. 1 50 cartes 3,81 € MDFF20991

Baralla Fournier núm. 27
Baralla de pòquer de 55 cartes de 305 g. Ve dins de Baralla
espanyola en estoig de plàstic.

Baralla Fournier núm. 111 gegant
Baralla espanyola gegant en estoig de cartó, 40 cartes.

Baraja Fournier núm. 27 40 cartes 4,11 € MDFF20983
Baraja Fournier núm. 27 50 cartes 4,47 € MDFF20990

Núm. 111 gegant 40 cartes 17,11 € MDFF21597

Guca 5
Sigues el primer a utilitzar totes les teves cartes
formant trios, escales o relacions lògiques (més gran

que/menor que, sumes/restes i igualtats). Modifica els grups
que ja hi hagin sobre la taula, fes servir alguna de les seves
cartes per crear-ne de nous. Fins i tot ajuda't del comodí per
fer combinacions i modificacions. Juga, pensa i sobretot
gaudeix!

+6
anys

Guca 5 14,91 € MDFL30039

Baralles infantils Fournier

Naips famílies 7 països 2,55 € MDFF21966
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Bandido
Que no s'escapi! Bloqueja les sortides de túnel i evita
la seva fugida. Joc cooperatiu.

6+
anys

Bandida
Captura a Bandida o ajuda-la a escapar! Joc de cartes
cooperatiu amb tres maneres de joc.

6+
anys

Bandido 11,01 € MDLD53120 Bandida 11,01 € MDLD53243

Speed Monsters
Speed Monsters és un joc de rapidesa i memòria.
Sigues el primer a desfer-te de totes les targetes i

seràs el guanyador. Però per això has de ser el més ràpid en
observar les coincidències de monstres o lletres, sense oblidar-
te cap de les paraules que hem anat dient amb les lletres que
apareixen a les targetes. Conté 50 peces.

8+
anys

Speed Monsters 8,09 € MDCA7018

Frenetic Village
Frenetic Village està poblada per exèrcits d'Homes,
Nans, Elfs, Orcs i Bàrbars. Un món en constant lluita

per dominar el territori. Converteix-te en l'autèntic Senyor
Frenetic Village derrotant a la resta d'oponents. Conté 62
peces.

8+
anys

Frenetic Village 8,09 € MDCA7019

Split
Joc de taula familiar de cartes que té com a objectiu aconseguir
ser el primer jugador que es queda sense cartes. Split és un
joc senzill i ràpid de jugar en què els jugadors han d'anar
descartant-se de les cartes col·locant el número que es troba
entre les dues que s'estan jugant. Hi ha una versió cooperativa
del joc en què tots els jugadors han de desfer-se de totes les
seves cartes abans que algun dels jugadors es vegi obligat a
començar la partida.

Split 10,69 € MDGO19873
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Papageno
¡Aconsegueix els ocells més petits perquè no es
trenqui el cable!

6+
anys

Papageno 11,01 € MDLD53228

Kariba
Al cor de la Sabana, els animals vénen a beure al costat
del llac, però els més grans espanten els més petits,

segons la llei del més fort. El teu objectiu serà guanyar tantes
cartes com sigui possible. L'elefant espanta el rinoceront, i
el rinoceront espanta el ratolí.

+6
anys

Six Stix
Forma figures amb palets! Mou els palets per formar
el major nombre de figures possible, usant només

tres moviments per ronda. Un joc de lògica, imitació de
patrons i col·lecció de cartes.

+8
anys

Colorfox
Connecta els colors correctes per guanyar! Sigues tan
astut com una guineu i agafa el màxim nombre de sets

de llumins com et sigui possible. Un enginyós joc d'estratègia,
observació i sort. Cada llumí que formes guanyes un palet.
Sigues el que més conjunts de palets tingui per guanyar!

+6
anys

Ladrón Torpón
Suma, amuntega i roba... si pots! Pots aconseguir
munts de diners que sumin 100€? Fes servir la carta

de lladre per robar muntanyes de diners. Però compte que
no t'ho impedeixin amb la carta de presó; tot està en joc. El
jugador amb més diners guanya!

+8
anys

Kariba 12,98 € MDLD53160

Six Stix 13,98 € MDLD53266Colorfox 13,98 € MDLD53265

Ladrón Torpón 13,98 € MDLD80976

Pèsols
Intenta col·locar les cartes en l'ordre correcte de l'1
al 6 per aconseguir un mega pèsol. Guanya el que

resisteixi als lladres de pèsols i als pèsols de la mala sort i
aconsegueixi acumular el nombre més gran de mega pèsols.
Contingut: 123 cartes de pèsols (87 cartes de punts-pèsol,
21 puré de pèsols, 5 lladres de pèsols, 5 pèsols de la mala
sort, 5 pèsols de bonificació), 12 mega pèsols (punts de victò-
ria), instruccions del joc. Disponible en català i en euskera.

6+
anys

Guisantes 7,53 € MDOT304278
Pèsols 7,99 € MDOT305716
Ilarrak 7,99 € MDOT305719

https://youtu.be/sra1WEjS9Ug
https://youtu.be/x86iL3mh8DU
https://youtu.be/9mD-m3Vo99A
https://youtu.be/zH63urOrHwo
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Flashcards emocions i accions Montessori
Flashcards Montessori Emocions i Accions. Per
fomentar la independència i el desenvolupament de

la personalitat. Juga a múltiples jocs educatius amb aquest
joc de quaranta targetes tàctils: reconeix emocions, expres-
sions facials i accions quotidianes observant les imatges dels
nens i nenes.

1+
año

Tacte fitxes de lletres
Tacte-fitxes de preescriptura que treballen les lletres
i els signes de puntuació, mitjançant fitxes rugoses

a través del tacte. Incloumajúscules i minúscules, diferenciant
en tots dos casos les vocals de les consonants. Inspirat en
la metodologia Montessori. (Inclou les lletres: oe - ç - l·l - o).

1-3
anys

Tacte fitxes de lletres 23,53 € MDI20613

Baby Flashcards Montessori
Flash cards amb formes per encaixar.

Plantilles de preescriptura
Joc de 4 plantilles per exercitar el traç de forma lúdica,
afavorint l'adquisició d'hàbits de preescriptura. Exerciten la
direccionalitat i la grafomotricitat. Poden utilitzar-se sobre
diferents superfícies i amb llapis, ceres, guixos i pintura de
dits. 21 x 7 cm.

Baby Flashcards Montessori 9,05 € MDF1043736

Plantilles de preescriptura 11,31 € MD31861

1-3
anys

Llenguatge

Flashcards emociones y acciones 9,70 € MDF1045697
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Lot 4 pissarres 2 cares metàl·liques
Lot format per 4 pissarresmetàl·liques (marc de plàstic)
de 30 x 26 cm. La cara blanca s'utilitza amb retolador,

la cara negra amb guixos i les dues cares poden utilitzar-se
amb les lletres i números magnètics. Excel·lent qualitat de
fabricació. No inclou complements.

3-6
anys

Pissarra magnètica XL
Pissarra magnètica mida XL (315 x 18 x 257 mm) en
color vermell. La pissarra inclou un llapis groc amb
puntametàl·lica per utilitzar amb la pissarra. S'inclouen

també 10 fitxes amb un total de 20 exemples. Aquest
producte ajuda a desenvolupar la psicomotricitat fina, la
memòria i la imaginació, fomenta la concentració i promou
el treball lògic-matemàtic.

La finestra màgica
Una finestra creativa per dibuixar i recrear el món!
Inclou 6 retoladors esborrables de colors per deixar
volar la imaginació. Permet treballar la preescriptura

i completar fitxes de conceptes bàsics (fitxes no incloses).
Pots utilitzar-la tant en vertical com plana sobre la taula.
Inspirada en la metodologia Montessori.

Pissarra magnètica XL 23,38 € MDAP18792 La finestra màgica 29,32 € MDI33105

5+
anys

3+
anys

Tablemark Jumbo
Pissarres per dibuixar i escriure sense parar i no tacar res,
ideal per jugar quan viatges o a casa. Els traços apareixen
en diversos colors. Disposa d'esborrany i tampons amb
formes. Inclou diversos models per reproduir.

Tablemark Jumbo 22,71 € MD97932

Lot 4 pissarres 2 cares metàl·liques 37,36 € MD97930

Fundes reutilitzables escriu i esborra
Estalvia en paper, estalvia en fotocòpies i tingues
cura del medi ambient. Introdueix qualsevol full de

treball o activitat en aquestes pràctiques butxaques i
convertiràs qualsevol paper en reutilitzable. La pinça de la
part superior subjecta un marcador d'esborrat en sec. Ideal
per a fulls de treball A4. Inclou cinc retoladors d'esborrament
en sec, un per a cada funda. Mida: 25 cm x 35 cm (ampla x
alt).

+3
anys

Lot 5 fundes reutilitzables 14,25 € MDLER0477
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Vocals per traçar
Aquestes vocals són molt pràctiques per a l'en-
senyament fonètic de les vocals, realitzant manualitats

o activitats de llenguatge en grup. Compost per 5 vocals de
38 x 35 cm en plàstic flexible en colors translúcids. Es poden
rentar, així que són perfectes per a pintar-hi amb retoladors
de neteja en sec.

3+
anys

Alfabet tàctil Montessori
Trencaclosques amb lletres en relleu per associar-les
a paraules.

3-6
anys

Alfabet A-Z Braille Plantoys
Aquest joc de 26 lletres es pot jugar a dues cares,
una en majúscula i l'altra minúscula. Cada peça té un

símbol que representa cada lletra a l'alfabet.

2+
anys

Alfabet tàctil Montessori 9,05 € MDF1041744

Vocals per traçar 12,67 € MDHE917 Alfabet A-Z Braille Plantoys 32,06 € MDTC5671

Inspirat en metodologia

Lletres magnètiques
Lletres amb imant posterior, majúscules ominúscules
senzilles, fabricades amb plàstic de colors molt vius

i contrastats. Un assortit molt complet de vocals i conso-
nants. Molt aptes per al reconeixement de grafies i fer jocs
amb paraules. Per utilitzar sobre pissarres i superfícies metà-
l·liques.

3-6
anys

32 mm

32 mm

Majúscules 155 peces / Pot 21,00 € MD97911
Minúscules 155 peces / Pot 21,08 € MD97913
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Les lletres
Joc per aprendre a escriure les lletres de l'abecedari.
Hi ha una làmina il·lustrada per cada lletra. El nen

podrà practicar els gestos gràfics i el traç en majúscula de
les lletres. El joc conté 28 làmines esborrables, un retolador
i una guia didàctica. Mides en cm: 27,7 alt x 20 ample x 5,3
llarg.

3+
anys

Lletres magnètiques decorades
Lot de 60 lletres decorades perquè escriguis tot el
que et passi. A més hi ha bastants lletres repetides

perquè puguis formar diverses paraules. Aquestes lletres
sónmagnètiques i podràs jugar amb elles en qualsevol suport
metàl·lic com la nevera o la nostra pissarra magnètica. Venen
presentades en una capsa de cartó folrada amb un disseny
molt actual i perfecte perquè no se'n perdi cap.

3+
anys

Tactile Letters - Starter Set
Practica el reconeixement i la formació de lletres
seguint el recorregut tàctil, començant en el punt i

seguint les fletxes. Traça el camí i la textura aproximada
proporciona informació sensorial per a la autoverificació.
Les lletres de plàstic resistents es poden utilitzar en tota
mena de jocs desordenats. Presenten diferenciació de color
per consonants i vocals. La lletra més gran fa 10 cm L x 7
cm W.

4+
anys

Lletres magnètiques decorades 10,21 € MDCA874 Tactile Letters - Starter Set 12,55 € MDLESP0192

Abecedari majúscules i minúscules
Fabricat amb plàstic, permet per una de les cares treballar
enmajúscules, i per l'altra, enminúscules, enllaçant les lletres.
De gran ajuda en l'aprenentatge de la lectura i escriptura,
afavoreix el reconeixement de les lletres per a la futura
formació de paraules. Adaptat a diferents idiomes i amb
signes de puntuació. La base de l'estoig permet arxivar i
classificar. 168 peces + guia didàctica.

Les lletres 10,60 € MDGO463863 Abecedari majúscules i minúscules 32,48 € MD31875

Standard Pocket Chart
Crea una àrea d'aprenentatge en segons amb aquesta
versàtil taula de butxaca. Penja i personalitza les deu

butxaques horitzontals amb qualsevol material d'en-
senyament. La gran butxaca d'emmagatzematge en el revers
manté els materials que no estan en ús a l'abast de la mà.
Una vegada que la classe acabi, deixa-la en exhibició com
una referència visual efectiva per la classe. El contingut està
llest per a la propera lliçó, el que requereix un temps mínim
de preparació! Inclou una guia d'activitats de 4 pàgines amb
fulls fotocopiables. Medeix 85 cm d'ample x 107 cm d'alt.

3+
anys

Foto - Formar paraules
Joc multilingüe amb fotografies i lletres per formar
fins a 32 paraules en 11 idiomes. Afavoreix el

desenvolupament de la prelectura i la pre-escriptura.
Compost per: 32 fitxes amb fotografies + 88 lletres + CD
multimèdia que inclou: presentació multimèdia del joc en
diferents idiomes, paraules de les imatges en diferents
idiomes per imprimir en paper adhesiu, i fitxes per imprimir,
pintar i treballar la direcció del traç de les lletres.

3+
anys

Standard Pocket Chart 22,81 € MDLER2206 Foto - Formar paraules 19,18 € MDI20045
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Cursa de lletres
L'equip ha de trobar una paraula correcta amb la
qual aconseguir el nombremés gran de lletres possi-

ble. Cada vegada que es fa servir una lletra, es desplaça un
buit cap al costat d'aquest equip. Guanya la partida el primer
equip que aconsegueixi treure vuit lletres pel seu costat del
tauler! Conté: 108 targetes, tauler de joc, 26 fitxes de lletres,
1 rellotge de sorra, regles de joc.

7+
anys

ABC Monster
Apunta, llança i forma paraules! Divertidíssim joc en
què "alimentar" al monstre amb lletres. Els discos

són lletres que, un cop dins de la boca, llisquen per un canal
i es col·loquen ordenades formant les paraules desitjades.
Joc actiu per aprenentatges de lecto-escriptura. Diverses
modalitats de joc. Amb bossa de roba per guardar lletres i
targetes. Disposa de: 1 monstre cruspeix-lletres, 48 discos
de lletres, 30 targetes de joc, 1 bossa de desament i 1 guia
didàctica 50 x 32 cm.

3+
anys

ABC Monster 36,55 € MD31977

Fantasíl·labes
Una manera divertida d'aprendre a llegir paraules:
uneix les síl·labes per formar els noms dels animals

representats. Després, barreja'ls tots per crear un munt de
noves criatures fantàstiques.

4+
anys

Fantasíl·labes 9,70 € MDF1045698 Cursa de lletres 24,96 € MDLD80944

Carro de la lectoescriptura
Conjunt amb tot el material necessari per al correcte
desenvolupament de la Lectura i de l'Escriptura. Es

compon de: quadern de grafomotricitat i cinc quaderns de
lecto-escriptura i les seves dues cartilles, abecedari gegant,
adapta-LADO (30 pcs) i jocs de fitxes de plàstic Aprenc a
llegir en impremta i cursiva. Mides del carro 67 x 40,5 x 87
cm amb rodes i nansa per transportar-lo.

3+
anys

Funny Shadows
Aprèn percepció i llenguatge expressiu. Col·loca les meitats
de les fitxes en vertical o horitzontal, a dreta o esquerra,
segons l'ombra. Mides: 20,5 x 19 x 4,5 cm. 36 peces.

Carro de la lectoescriptura 468,06 € MDLA307

Funny Shadows 15,12 € MDAT16214
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Formar paraules
Joc educatiu per aprendre a formar 48 paraules de
diferents temàtiques. El joc conté 9 taulers i 258 fitxes

autocorrectives.

5+
anys

Formar paraules 14,33 € MDGO68952

Aprendo en positivo: Las letras
Aprendo en positivo: Las letras ofereix als nens i nenes
d'entre 4 i 7 anys material manipulatiu que els ajuda

a descobrir i experimentar la lecto-escriptura al seu propi
ritme. El material de la caixa permet: familiaritzar-se amb els
sons del llenguatge, identificar i reconèixer l'alfabet, relacionar
imatges i paraules, practicar la cal·ligrafia, escriure, llegir i
lletrejar les primeres paraules.

Aprenc en positiu: Les lletres
El joc Aprenc en Positiu Les lletres ofereix als nens
i nenes d’entre 4 i 7 anys material manipulatiu que

els ajuda a descobrir i experimentar la lectoescriptura al
seu propi ritme. El material de la caixa permet: familiaritzar-
se amb els sons del llenguatge, identificar i reconèixer l’alfa-
bet, relacionar imatges i paraules, practicar la cal·ligrafia,
escriure, llegir i lletrejar les primeres paraules.

Aprendo en positivo: Las letras 15,70 € MDGO41203 Aprenc en positiu: Les lletres 15,70 € MDGO41208

4-7
anys

4-7
anys

Formes i colors Fisher-Price
Desenvolupa l'expressió verbal i el vocabulari amb
aquestes 50 targetes a doble cara. Quines formes

tenen les imatges? Quin color tenen les imatges? Observa
les il·lustracions i aprèn els colors i les formes geomètri-
ques!

4+
anys

Abecedari i exercicis Fisher-Price
Desenvolupa l'expressió verbal i el vocabulari amb 50
targetes a doble cara. Amb quina lletra comença la

paraula Avió? Amb l'A d'aventura! Observa les il·lustracions i
aprèn les teves primeres lletres!

4+
anys

Formes i colors Fisher-Price 6,45 € MDCAF2012Abecedari i exercicis Fisher-Price 6,45 € MDCAF2011
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Tripolo
Joc de lògica i velocitat. Posa a prova la teva capacitat
d'observació i la teva rapidesa. Crea un "Tripolo",

col·loca totes les teves cartes i guanya. Tres en ratlla - això
és "Tripolo". Busca dues cartes en línia amb la mateixa carac-
terística: color, lletra o imatge, completa el tres en ratlla amb
una de les teves cartes i crea un "Tripolo" - tres en ratlla
horitzontal, vertical o diagonal. Es ràpid i guanya el primer
en desfer-se de totes les cartes. CONTINGUT: 64 cartes •
Instruccions.

6+
anys

Palabrea / Parauleja
Un divertit joc de cartes de doble cara. En una cara
es representen les 10 categories del joc i en l'altra

3 lletres de diferent color. Sigues el primer a trobar una
paraula de la categoria que indica la carta i que comenci
per la lletra del mateix color. Sigues ràpid i converteix-te en
el SÚPER PARAULER! Cada jugador, al seu torn, gira la carta
superior i la col·loca al costat del mall de cartes, amb la cara
de les lletres cap amunt. El primer jugador a dir una paraula
que comenci per la lletra del mateix color que la de la catego-
ria, agafa la carta que s'ha capgirat. Guanya el quemés cartes
tingui. Col·loca el mall de cartes al centre de la taula amb la
cara de categoria cap amunt. Contingut: 60 cartes rodones
doble cara • Instruccions.

6+
anys

Yo aprendo a leer
Pupitre maletí amb fitxes. Col·locant correctament
les fitxes de les lletres a les làmines, els nens

aprendran a llegir i lletrejar les paraules indicades. 15 làmines
amb 90 paraules. Autocorrectiu.

5+
anys

Tripolo 14,97 € MDLD80451

Palabrea 14,97 € MDLD80305
Parauleja 14,97 € MDLD80306

Yo aprendo a leer 28,95 € MDGO63715

Yo aprendo a escribir / Jo aprenc a escriure
Maletí lluminós educatiu, amb què el nen/a podrà
practicar els seus primers traços, per aprendre a

escriure les primeres lletres de l'abecedari en majúscules/
minúscules i algunes paraules de manera senzilla i divertida.
El joc consta de 21 làmines de dificultat progressiva que es
poden esborrar. Amb el sistema autocorrectiu, el nen/a podrà
comprovar si està fent el traç correcte.

+4
anys

Yo aprendo a escribir 29,67 € MDGO63787
Jo aprenc a escriure 29,67 € MDGO63794
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Yo aprendo las sílabas 28,95 € MDGO63747

Yo aprendo las sílabas
Pupitre maletí per aprendre a separar les paraules
en síl·labes. Conté 15 làmines i 90 fitxes de síl·labes.

5+
anys

Laboratori d'escriptura
Aprèn a llegir i escriure en 3 passos. Trencaclosques
de doble cara de 60 x 43 cm amb 108 peces i 108

adhesius de posar i treure.

3-6
anys

Flashcards petites pissarres llegeix i escriu
Les meves primeres experiències d'escriptura. Aprèn
a llegir i escriure. Contingut: 72 lletres, 3 cases de parau-

les, 18 puzles, 3 taulers, 1 retolador esborrable i instruccions.

3-6
anys

Laboratori d'escriptura 14,23 € MDF0012210

Flashcards petites pissarres llegeix i escriu 9,70 € MDF0012213

Inspirat en metodologia

Inspirat en metodologia

Anell guia de lectura
El mètode d'assenyalar amb el dit és una tècnica útil
per ajudar els nens a desenvolupar fluïdesa en la

lectura. L'anell-guia és un ressaltador portàtil que permet
ressaltar les paraules que assenyalen mentre segueixen el
text. Aquest anell és com una extensió natural del dit. Les
varetes ressaltadores emmarquen clarament el que es
llegeix. La vareta fa 7,5 cm de llargada x 5 cm d'amplada. El
blíster individual conté un anell i quatre varetes de ressaltat:
groc, blau, morat i transparent.

+3
anys

Anell guia de lectura 5,70 € MDLER91244
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Autodictados: Verbos
Conté 108 fotografies i 108 paraules corresponents
als verbs o accions de les imatges en cadascuna de

les fotografies. El contingut didàctic contribueix a l'ampliació
del vocabulari i enriqueix l'expressió verbal i escrita a través
de la coordinació fotografia-paraula (verb). El significat de
les "accions" que expressen els "verbs", és l'element
fonamental en la formació de les frases i en l'exercici del
llenguatge tant parlat com escrit. Joc dotat de "sistema auto-
corrector" per banda de cinc colors. Tot el material està
fabricat en cartó compacte molt resistent, de 2,5 mm. de
gruix, amb els anversos plastificats.

Autodictados: Sustantivos
Conté 108 fotografies i 108 paraules corresponents
als noms de les imatges de cadascuna de les foto-

grafies. La denominació "autodictat" respon, com a joc didàc-
tic a l'ampliació de vocabulari, a través de la coordinació
figura-concepte nominal. Es pot utilitzar buscant la paraula
o substantiu de la imatge fotogràfica escollida, o bé, trobant
la fotografia que correspongui a la paraula prèviament
presa a l'atzar. Joc dotat de "sistema acte corrector" per
banda de cinc colors. Tot el material està fabricat en cartó
compactemolt resistent, de 2,5 mm. de gruix, amb els anver-
sos plastificats.

Castellà 38,20 € MDI20090ES
Anglès 38,20 € MDI20090EN

Castellà 38,20 € MDI20050ES
Anglès 38,20 € MDI20050EN

Dictate & Shape
Parla, escolta i coopera. El joc de dictat visual que
consisteix a formar una figura complexa a partir de

peces senzilles seguint les indicacions de la targeta de joc.
ESCOLTA ACTIVA potència en equip l'escolta activa, l'agilitat
mental i el pensament crític replicant multitud de formes,
mosaics i objectes geomètrics. Compost per: 104 figures
magnètiques, 15 targetes de joc i 4 suports/base. Abecedari
amb 48 lletres. 3 nivells de joc evolutiu.

Daus per crear històries
Llança els daus i deixa volar la teva imaginació per
crear històries amb els personatges, animals, objectes

i accions que apareixen. Inclou fins a 72 imatges diferents.
Afavoreix el desenvolupament de l'estructuració del
llenguatge. Compost per: 10 daus + 72 imatges.

Dictate & Shape 28,41 € MD97030 Daus per crear històries 25,86 € MDI30770

5+
anys

5+
anys

4-7
anys

8+
anys
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Send a message
Send a Message permet crear missatges de manera
cooperativa i manipulativa, fomentant l'estructuració

del llenguatge infantil. Potencia el desenvolupament de la compe-
tència comunicativa i ajuda al desenvolupament del llenguatge,
l'adquisició de nou vocabulari i l'estructuració de frases,
fomentant la producció oral i l'escolta activa entre iguals. Un
primer acostament a la lectura amb un lúdic enfocament comu-
nicatiu. Disposa de 4 bases de joc, 64 pinxos, 105 pictogrames
i 1 guia didàctica.

Send a message 35,73 € MD31978

Pair Game primers aprenentatges
Joc d'aparellar que ajuda a exercitar la memòria
afavorint l'adquisició de vocabulari i coneixements

d'una manera divertida. Es pot jugar amb 24 fitxes diferents,
fàcilment intercanviables. Exerceix la capacitat d'associació
desenvolupant l'atenció, la discriminació visual i la memòria.
Motiva a reconèixer objectes i anomenar-los. Ajuda a seguir
una regla de joc i respectar-la. Les tapetes de plàstic estan
dissenyades especialment per exercir correctament l'acció
de pinçament.

Pair Game primers aprenentatges 22,71 € MD31920

4-7
anys

3-6
anys

Àlbum de fotos gravables
Fantàstic àlbum de fotos gravables en mides A5, A4
i A3 perfecte per desenvolupar l'alfabetització, les

TIC, la narració i molt més. Cada llibre té diversos comparti-
ments de plàstic per introduir dibuixos o fotos i una barra
de gravació integrada. És tan fàcil com gravar un missatge
a cada pàgina per explicar la imatge o el text. Amb cada botó
es poden fer enregistraments de 10 segons. Necessita 2
piles AAA (no incloses). Pots reproduir cadascun dels miss-
atges de veu en qualsevol moment, amb tan sols prémer
un botó.

3+
anys

Àlbum de fotos gravables DIN A5 63,23 € MDTEL00359
Àlbum de fotos gravables DIN A4 71,03 € MDTEL00360
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My Calendar
Calendari amb suports per aprendre i anotar les
estacions, els mesos, els dies de la setmana, l'hora i

la meteorologia d'avui. Versió en anglès. Mides: 45 x 30 x 2
cm.

3+
anys

My Calendar 23,22 € MDAT16405

Anglès

Soft Foam Emoji Cubes
Els símbols Emoji són un llenguatge en si mateixos.
Llavors per què no fer-los servir com a eines per al

desenvolupament social? Els nens tiren daus, dos amb 12
emojis familiars i dues amb 12 pautes escrites que expressen
emocions complementàries. Ells nomenen l'emoció que es
mostra o expressen com se senten. Inclou quatre cubs
d'aproximadament 4,5 cm. Conjunt de 4.

4+
anys

Fox in the Box Positional Words Activity Set
Aprèn a rimar, quin moment tan divertit! Aquest
conjunt és ideal per ensenyar vocabulari relacionat

amb les posicions ('darrere', 'al costat de', etc.), rimes i més.
Millora la destresa i segueix les instruccions. El joc inclou:
un barret, una caixa, un arbre, una cadira, 16 targetes il·lus-
trades, 40 cartes d'activitats, un girador reversible, guia d'ac-
tivitats i jocs. La peça més gran mesura aproximadament
7,5 cm H. Conjunt de 65 peces.

4+
anys

Soft Foam Emoji Cubes 14,25 € MDLER7289 Fox in the Box Positional Words Activity 38,77 € MDLER3201

English Spelling Game
Emparella les lletres amb les plantilles perquè els
infants es familiaritzin i aprenguin l'ortografia en

anglès. 26 x 2 lletres de fusta més 80 paraules en anglès.

+3
anys

English Spelling Game 16,35 € MDATMD2108



Sentence Building Dominoes
Construir oracions es converteix en un joc amb aquest
conjunt de fitxes de dòmino codificades per colors.

Els dòminos estan impresos amb substantius, pronoms,
verbs, adjectius, adverbis, conjuncions i preposicions. Pràctica
galleda d'emmagatzematge inclosa. Els dòminos mesuren
2 cm H. Joc de 108 peces.

6+
anys

Sentence Building Dominoes 25,66 € MDLEEI2943
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Match and Catch
Un joc simple, dinàmic i divertit per millorar la lectura
en anglès! Lectura/Idioma anglès. Joc de velocitat. El

joc conté: 96 fitxes i instruccions il·lustrades.

Match and Catch 14,91 € MDFL30016

4+
anys

Jo aprenc anglès
Pupitre maletí amb fitxes. Col·locant correctament
les fitxes de les lletres a les làmines, els nens

aprendran paraules en anglès i a lletrejar.

5+
anys

Jo aprenc anglès 28,95 € MDGO63727

Primeres paraules en anglès Fisher-Price
Amb aquestes 50 targetes a doble cara aprendrem
les nostres primeres paraules en anglès amb la

traducció en espanyol; d'una manera divertida i en companyia
dels nostres amics de Fisher-Price®. Aprendrem els noms
de: animals, instruments musicals, mitjans de transport, activi-
tats i formes geomètriques.

2+
anys

Primeres paraules en anglès Fisher-Price 6,45 € MDCAF2014

Easy English 100 Words City
Trencaclosques de 100 peces per aprendre 100
paraules en anglès sobre la ciutat. També incorpora

100 adhesius amb les paraules.

4+8
anys

Easy English 100 Words City 9,05 € MDF1043737
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Targetes de conversa anglès
Targetes de conversa que conreen valuoses habilitats
de comunicació i ajuden a construir una base

essencial per a l'aprenentatge social i emocional.

3-10
anys

I heart your feelings 13,67 € MDTCFLIHF
What do i do 13,67 € MDTCFLWDD
What’s going on here? 13,67 € MDTCFLWGO
How am i feeling? 13,67 € MDTCFLHMF

Math Abacus
Aprenentatge per sumar i restar. Augmentarà l'ha-
bilitat mental infantil i el seu interès per les matemà-

tiques. Mides: 29 x 14,5 x 7,5 cm.

3+
anys

Anelles colors
Nou disseny amb les anelles de colors. Introducció
als nombres i la quantitat. Associa els nombres amb

les anelles de colors i els punts. Base de la fusta de dues
peces connectades per imants. Alt nivell educatiu. Mides en
cm: 12,5 alt x 11 ample x 36 llarg.

3+
anys

Soroban - Àbac japonès 13,92 € MD95084

Anelles colors 34,48 € MDGO55157

Bugsy 13,88 € MDCA165

Matemàtiques

Math Abacus 18,28 € MDAT16362

Soroban - Àbac japonès
El Soroban permet la representació de nombres/
suma/resta... i el plantejament de jocs de repte indi-

viduals o en grup. Es tracta d'un instrument utilitzat per
algunes cultures orientals per a realitzar les operacions bàsi-
ques de l'aritmètica. El soroban desenvolupa l'observació i
la memòria, potenciant l'habilitat mental sobre el càlcul
numèric. El lot Guia Soroban + Soroban inclou un quadernet
per a l'aprofitament i el desenvolupament d'operacions
aritmètiques.

6+
anys

Bugsy
Un divertit joc amb el qual, sense adonar-te'n,
aprendràs a sumar i restar. L'objectiu del joc és omplir

el cuc de boles de colors fent el que et va sortint als daus.
De vegades hauràs de posar i, d'altres, treure. Guanya el
que primer ho completi!

3+
anys



Hundreds Pocket Chart
Crea una àrea d'aprenentatge dematemàtiques amb
aquesta versàtil taula. Cent butxaques transparents

fan que aquesta taula rentable sigui ideal per ensenyar
números, comptar saltats, probabilitats, parells i operacions,
incloses les taules de multiplicar. Inclou guia didàctica i 120
targetes numerades de diferents colors al revers per ress-
altar els patrons numèrics.

+5
anys

Hundreds Pocket Chart 21,67 € MDLER2208
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Mini Muffin Match Up Maths Activity Set
Selecciona entre una varietat per augmentar el reco-
neixement de color, aparellament, classificació,

recompte i habilitats matemàtiques inicials. Inclou una safata,
60 mini comptadors de muffins, pinça, dos daus d'escuma,
12 cercles de selecció i guia d'activitats. 76 peces.

3+
anys

123 Touch Bingo
Joc del bingo amb peces amb relleu i números.3+

anys

Mini Muffin Match Up Maths Activity Set 24,52 € MDLER5556 123 Touch Bingo 11,64 € MDF1041750

Abacolor Maxi
Àbac format per 5 columnes i amb un complet assorti-
ment de formes i colors. Acompanyat d'interessants

activitats per exercitar la identificació i l'aprenentatge. 15
Peces. 20 targetes de joc.

3+
anys

Abacolor shapes
Àbac format per 5 columnes i amb un complet assorti-
ment de formes i colors. Acompanyat d'interessants

activitats per exercitar la identificació i l'aprenentatge. Estoig
compost per àbac, 100 formes i 24 activitats.

3+
anys

Abacolor Maxi 17,82 € MD45309 Abacolor shapes 14,57 € MD95270
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Abacus multibase 90 peces
Fabricat completament amb plàstic. Format per 6
columnes i 90 cubs. Ajuda en la comprensió del

concepte de nombre i en les operacions bàsiques matemà-
tiques. Completament desmuntable per a major versatilitat.

3-6
anys

Àbac vertical
Joc matemàtic de manipulació, numeració i realització
d'operacions matemàtiques bàsiques. Estimula la

comprensió intuïtiva del sistema decimal. Desenvolupa el
coneixement de les operacions matemàtiques bàsiques.
Desenvolupa l'aprenentatge del comptar i seriar.

5+
anys

Abacus multibase 90 peces 34,92 € MD95053 Àbac vertical 26,38 € MDGO51050

Fraction Learning Trencaclosques
Cada cercle pot associar-se segons el color
i la quantitat de fraccions corresponents. El

tauler inclou d'1 a 6 fraccions. Mides: 30 x 21 x 2,5
cm.

1+
año

Fraction Learning Trencaclosques 19,90 € MDAT16707

Lot de 12 roques gegants de fusta
12 comptadors amb forma de roques gegants de
fusta de faig per a construir, apilar, classificar per

mides i explicar. Mides: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

2+
anys

Lot de 12 roques gegants de fusta 23,37 € MDATJPC017

Lot de 30 roques de colors de fusta
30 comptadors amb forma de roques de fusta de
faig per a construir, apilar, classificar per mides i

explicar. Mides: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

3+
anys

Lot de 20 roques de fusta natural
20 comptadors amb forma de roques de fusta de
faig natural per a construir, apilar, classificar per

mides i explicar. Mides: 21,5 x 14,5 x 4,5 cm.

3+
anys

Lot de 20 roques de fusta natural 20,21 € MDATJPC015 Lot de 30 roques de colors de fusta 29,08 € MDATJPC019
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Super Sorting Peu
El pastís amb gust de fruita ensenya les habilitats
d'aritmètica bàsica amesura que els nens classifiquen

els comptadors de fruita segons els seus atributs. Les pinces
Jumbo reforcen les habilitats motores. Inclou 60 comp-
tadors de 4 cm (set fruites en cinc colors diferents), pastís
de plàstic de 22 cm, separador extraïble, tres targetes de
classificació de doble cara, dues pinces Jumbo i guia d'ac-
tivitats. El pastís mesura 22 cm de diàmetre.

3+
anys

Super Sorting Peu 31,36 € MDLER6216

Mini Motor Math Activity Set
Explica el camí fins a la línia final! Arranca els motors
per aprendre a comptar 1-20, suma primerenca,

seqüència de nombres, patrons i més. El joc inclou 25 mini
automòbils en cinc colors, dues peces de pista connectables,
matriu de colors, dos daus de números i una guia d'activitats.
Les peces de la pista mesuren 30,5 cm L; els cotxes mesuren
2,5 cm L. Joc de 31 peces.

4+
anys

Mini Motor Math Activity Set 21,10 € MDLER7731

Activity Play BP
Sis divertits jocs educatius diferents perquè els nens
aprenguin a reconèixer colors, números, fruites i

animals. Amb aquest joc es milloren habilitats motrius i atlè-
tiques, es fomenta la velocitat, agilitat i la reacció. Promou
habilitats d'escolta, càlcul, memòria i lògica. Podràs jugar
sol o en equip millorant les habilitats cooperatives, a més a
més es pot jugar dins d'un lloc o en exteriors. Per jugar
hauràs de seguir les indicacions de veu, aconseguint els
objectius correctes. Disponible tant en català com en castellà.

+3
anys

Castellà 23,89 € MDBP500101
Català 23,89 € MDBP00101C

Counting Dino-Sorters Maths Activity Set
Comença el temps de joc prehistòric! Obre els ous
irresistiblement acolorits i descobreix una sorpresa

divertida. Cada ou numerat conté el nombre (i color) corres-
ponent a petits amics. Aquest conjunt és perfecte per explorar
relacions numèriques i quantitatives, seqüenciació numèrica,
recompte de l'1-10, classificació, sumes i restes simples. Els
ous mesuren 7,5 cm H. Joc de 65 peces.

3+
anys

Counting Dino-Sorters Maths Activity Set 34,21 € MDLER1768

Sorting Surprise Pirate Treasure
Dins de cada un dels cinc cofres numerats d'aquest
joc s'amaga una sorpresa: un lloro morat, un pop

verd, uns binocles vermella i més! Per capturar el tresor
pirata, s'ha de desbloquejar cada cofre amb la clau correcta.
Cada cadenat té una forma diferent, així que tria amb compte!
Inclou, a més, 15 monedes de colors per aprendre a classi-
ficar i combinar. Cada cofre disposa d'una ranura superior
per poder introduir les monedes.

3+
anys

Sorting Surprise Pirate Treasure 25,66 € MDLER6808
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Comptadors marins
Joc de 72 figures marines. Són una forma magnífica
de donar vida a una àmplia varietat d'activitats de

matemàtiques. Ideals per desenvolupar destreses de comptar,
classificar i fer seriacions. Fitxes de goma tova que es netegen
amb un drap. Representen sis animals diferents de l'oceà
de colors diferents (taronja, verd, groc, vermell, morat i blau).
Presentat en una galleda pràctica per guardar-les i una guia
d'activitats. Les figures d'animals mesuren 6 cm d'alçada.

3+
anys

Comptadors marins 22,81 € MDLER3341

Comptadors dinosaures
Joc de 72 figures de dinosaures. Són una forma
magnífica dedonar vida aunaàmplia varietat d'activitats

matemàtiques. Ideals per desenvolupar destreses de comptar,
classificar i fer seriacions. Fitxes de goma tova que es netegen
amb un drap. Representen 6 dinosaures de colors diferents
(verd, taronja, vermell, blau, morat i groc). El lot de 72 figures
de temàtica de dinosaures es presenta en una galleda pràctica
per guardar-les i una guia d'activitats. Les figures de dinosau-
res mesuren 3 cm d'altura.

3+
anys

Comptadors dinosaures 22,81 € MDLER4481

Elefants brillants
Col·lecció de deu elefants diferents amb acabatmetàl·lic.
Tenen un nombre a un costat i una quantitat a l'altre.

Es tracta d'un recurs versàtil que pot utilitzar-se per al reco-
neixement de nombres, comptar, preposicions, o d'unamanera
més amplia gràcies a la seva aparença de tresor. Fomentarà
enormement la participació si els interessos esquemàtics dels
nens se centren a fer formacions en fila, embolicar, transferir,
etc. Es tracta d'una col·lecció luxosa i impressionant que fasci-
narà i augmentarà la participació.

3+
anys

Snap-n-Learn™ Counting Sheep
Comptar ovelles ja no és només per agafar el son! Descobreix
una altra manera d'aprendre nombres i colors amb les 10
ovelletes numerades de dues peces. Cada ovella presenta
un color de llana extraïble diferent.

Snap-n-Learn™ Counting Sheep 25,09 € MDLER6712

Lot de 10 elefants brillants 93,46 € MDTEY06519

Tacte fitxes de nombres
Safata multisensorial per desenvolupar la pre-escrip-
tura i la coordinació ull-mà, mitjançant la represen-

tació creativa de figures a través del tacte. Inspirat en la
metodologia Montessori.

3-6
anys

Tacte fitxes de nombres 23,53 € MDI20612
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Números en Braille de l'1 al 10 Plantoys
Aquest joc de 10 peces fa que aprendre els números
en Braille sigui tan fàcil com 1-2-3! El conjunt de colors

vibrants compta amb els números 1-10 i les cel·les corres-
ponents de Braille. L'altre costat presenta il·lustracions de
fulls impresos per ajudar els nens a comptar.

2+
anys

Números per traçar
Números grans i translúcids per afavorir una correcta
formació del traç del nombre, fomentant així la

coordinació ull-mà en una dimensió horitzontal o vertical.
Inclou 10 números del 0 al 9, adhesius tèxtils i un retolador
de neteja en sec. Presentació en bossa. Mesura: 33 x 20
cm.

3+
anys

Números en Braille de l'1 al 10 Plantoys 16,16 € MDTC5654

Números per traçar 13,52 € MDHE985

Números magnètics 162 pcs
Complerts assortits de nombres magnètics del 0 al
9 acompanyats de signes matemàtics per afavorir

els inicis a les primeres operacions matemàtiques. Fabricats
amb plàstic de colors vius, molt resistents. Per utilitzar sobre
pissarres metàl·liques.

34 mm alto

Números magnètics 162 pcs 21,08 € MD97915

3-6
anys

Para utilizar sobre
pizarras magnéticas

(no incluida)

Números magnètics
Lot de 40 números i 20 símbols decorats. Totes les
peces són magnètiques i podràs practicar amb

nombres i operacions en qualsevol superfície metàl·lica,
com la nevera, o la nostra pissarramagnètica. Capsa de cartó
folrada amb un disseny molt actual i perfecte perquè no se't
perdi cap peça.

3+
anys

Números magnètics 10,21 € MDCA875

Rocket ten
The Rocket 10 aposta per les matemàtiques manipu-
latives. Aquesta entretinguda joguina és un potent

recurs pedagògic per, des de la manipulació i el joc, fomentar
l'aprenentatge de conceptes matemàtics bàsics com: Treball
amb patrons, associació nombre-quantitat, agilitat en el
recompte, descomposició del número 10, introducció a la
suma i la resta i nombres parells i imparells. Disposa d'1 coet,
40 pinxos de combustible, 18 targetes repte, 40 targetes
nombre, 1 dau, 1 bossa de roba i 1 guia didàctica.

3+
anys

Rocket ten 39,80 € MD31781
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Clavilles 144 pcs - 18 fitxes + 4 plaques + 10
cordons

Excel·lent joc dissenyat per afavorir l'atenció i la concen-
tració d'una manera lúdica. Les clavilles apareixen amb

les tres formes bàsiques: cercle, quadrat i triangle; i els tres
colors primaris: vermell, blau i groc. S'acompanyen de 36 propos-
tes d'activitats impreses en una làmina de plàstic. Les activitats
estan relacionades amb jocs al voltant del nombre, jocs de
classificació i seriació i jocs d'enfilar. Per desenvolupar aquestes
activitats acompanya el conjunt una placa flexible i cordons
trenats de colors assortits. De molt bona qualitat.

3-6
anys

Clavilles 144 pcs - 18 fitxes
+ 4 plaques + 10 cordons 56,90 € MD31785

40mm

Eco Color Bears
Joguina educativa que ajudarà a iniciar-se al món de
les matemàtiques. Peces amb forma d'osset

fabricades amb bioplàstic procedent de la canya de sucre,
base d'escuma on es col·loquen les peces confeccionades
amb materials reciclats i fitxes de joc de cartró. Aquest joc
serveix de gran ajuda en el desenvolupament de la coordi-
nació visió-motriu, en l'orientació espacial i en la introducció
a les matemàtiques. A més, permet la possibilitat de treballar
sobre la base tant de manera horitzontal com vertical, i
també fora d'ella. Contingut: 64 ossets, 4 bases de joc i 20
activitats

+3
anys

Eco Color Bears 35,65 € MD32149

Classificar colors i aprendre a comptar
Lot de 300 fitxes de 6 colors que permet treballar la
classificaciómitjançant un dau amb aquests mateixos

colors. Inclou daus amb punts o números per aprendre a
comptar les fitxes, base per a l'elaboració del concepte
numèric. A més, inclou un dau amb els signes de sumar i
restar que permet començar a fer els primers càlculs.
Compost per: 300 fitxes rodones (50 vermelles, 50 blaves,
50 verdes, 50 grogues, 50 roses i 50 taronges) + 4 daus (amb
colors, amb punts de l'1 al 6, amb números de l'1 al 6, i amb
els signes de sumar i restar).

3+
anys

Classificar colors i aprendre a comptar 23,35 € MDI33110

Activity clock
Activity clock és un recurs que ajuda a entendre les
unitats demesura del temps, facilitant la comprensió

del pas del temps d'una manera lúdica. De dimensions
adequades i fabricat amb plàstic resistent, compta amb una
roda lateral que permet que el nen l'utilitzi de forma autò-
noma. L'esfera està dividida en hores i minuts amb nombres
clars i de diferents colors. Està acompanyat de 12 fitxes al
voltant de les activitats diàries de l'infant per llegir l'hora de
manera analògica i digital. Disposa d'1 rellotge i 12 fitxes
d'activitats.

3+
anys

Activity clock 12,13 € MD45311
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Trencaclosques sumes "Transports"
Trencaclosques perquè els més petits comencin a
familiaritzar-se amb els números i les sumes. 30

peces, un total de 10 seqüències diferents (cadascuna de
mida 49 x 7 cm). Els nens han de comptar els vehicles que hi
ha al carrer i buscar les peces que contenen les sumes corres-
ponents. Les peces, resistents, segures i fàcils de fer servir,
encaixen perfectament entre si per facilitar la col·locació.

5+
anys

Trencaclosques sumes "Transports" 17,49 € MDAP17196

Yo aprendo a contar
Pupitre maletí amb fitxes. Col·locant correctament
les fitxes a les làmines, els nens aprendran les seves

primeres operacions matemàtiques.

Yo aprendo a contar 28,95 € MDGO63714

5+
anys

Targetes matemàtiques
Una activitat per promoure el domini
de les matemàtiques. Les il·lustracions
útils guien a l'hora de comptar. Vores
codificades per colors per a una fàcil
classificació.

Activity euro tray
Bitllets i monedes per jugar a comprar de manera
divertida. Ajuda a identificar i conèixer el valor mone-

tari, adquirint consciència sobre el valor de les coses.
Exercita el càlcul. Permet comptar i ordenar els diners a la
safata classificadora. Compost per 1 suport de joc, 12 fitxes
d'activitat, 28 bitllets de plàstic, 32 monedes, 2 targetes de
crèdit, 1 làmina d'adhesius i 1 fullet explicatiu. 38 x 28 x 8
cm.

5+
anys

Sumar 8,54 € MDTCFLADD2
Restar 8,54 € MDTCFLSUB2
Multiplicar 8,54 € MDTCFMULT2

4+ anys

5+ anys

7+ anys

Activity euro tray 22,71 € MD31902

Aprender a contar Fisher-Price
Els números són molt divertits! Ara que ja coneixem
les nostres primeres paraules, seguim compartint

per aprendre a comptar amb aquestes divertides 50 targetes
a doble cara. Aprenguem a comptar en espanyol i anglès
amb Fisher-Price®! Compta quants objectes hi ha a la targeta
i troba la resposta correcta al revers. Diverteix-te amb les
targetes interactives per mesurar el teu progrés a la nostra
aventura d'aprendre a comptar.

+2
anys

Aprender a contar Fisher-Price 6,45 € MDCAF2015
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Aprenc en positiu: Els nombres
El joc Aprenc en Positiu: Els nombres ofereix als nens
i nenes d'entre 4 i 7 anys material manipulatiu que els

ajuda a descobrir i experimentar conceptes matemàtics bàsics
a partir del joc lliure. El material de la caixa permet: concep-
tualitzar quantitats, identificar xifres, relacionar quantitats,
nombres i xifres, comprendre el concepte d'unitat, desena i
centena, iniciar-se en les sumes i restes, i representar operacions
aritmètiques amb xifres i signes.

4-7
anys

Aprenc en positiu: Els nombres 17,32 € MDGO41202

Sudoku Crazy magnètic
20 exercicis que pots veureals esquemes de colors.
Prepara el tauler amb les bestioles segons els colors
indicats. Utilitza la fitxa finestra per distingir l'exercici

amb més facilitat. Has de posar les bestioles de manera que
a cada fila, en cada columna i en cada quadrant de 2x3, aparegui
una fitxa de les sis diferents, sense repetir-se. Desenvolupa
els primers conceptes matemàtics i l'orientació espacial.

Sudoku Crazy magnètic 7,24 € MD31960

3-6
anys

Sumar i restar
Joc educatiu per aprendre les primeres operacions
matemàtiques: sumes i restes amb 9 taulers i 74
fitxes autocorrectives.

Sumar i restar 14,33 € MDGO68954

5+
anys

Seqüència lògica i numèrica Fisher-Price
Números, formes geomètriques, animals o objectes;
tots ells molt divertits! Amb aquestes 50 targetes a

doble cara, la lògica i l'intel·lecte dels més petits es desenvolu-
pen al màxim. Seguir una seqüència lògica amb formes o
números mai no havia estat tan fàcil! Gaudim en família i
aprenem amb aquesta sèrie de sumes i restes senzilles.
També hi ha seqüències amb dibuix i formes, verifica la teva
resposta al revers de la targeta.

+5
anys

Seqüència lògica i numèrica Fisher-Price 6,45 € MDCAF2013

Cartatot multiplicacions
Joc de cartes per aprendre a multiplicar, per una cara
tens el problema i, per l'altra cara, la solució. Els aspec-

tes cognitius i les habilitats són: Percepció visual, raonament
i concentració. Mides: 12 x 9 x 2 cm.

7+
anys

Cartatot multiplicacions 10,21 € MDCA410010



Aprèn i comprèn les taules de multiplicar
Juga, comprèn i memoritza les taules de multiplicar al
teu ritme, partint del que saps. Amb aquest joc podràs

aprendre i memoritzar les taules demultiplicar, comprovar-les
i repassar-les, posar a prova el teu domini, interpretar i
resoldre problemes. Desenvolupat per José Antonio
Fernández Bravo. Doctor en Ciències de l'Educació i expert
en neurodidàctica per al desenvolupament del pensament
matemàtic. Escriptor, investigador, mestre, formador, professor
universitari i col·laborador de la UNESCO.

6-12
anys

Aprèn i comprèn
les taules de multiplicar 34,49 € MDI30698

Amics del 10
Busca les parelles de monstres que sumen 10! Una
manera divertida d'aprendre a compondre i descom-

pondre el nombre 10, base per desenvolupar el càlcul mental
amb el mètode ABN. Joc dinàmic per facilitar el càlcul ràpid
d'operacions elementals.

4+
anys

Amics del 10 16,11 € MDI30676
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Vestits de cocodril
Aprendre a calcular. El cocodril va sortir a comprar,
però quant costa realment el seu vestit? Pots ajudar

comptant els objectes que estan sobre i al voltant del seu
cos, i multiplica això per obtenir la quantitat final. Troba la
quantitat el més ràpid que puguis a les targetes de
multiplicació. També pots fer-homés fàcil fent sumes utilitzant
el revers de les cartes. D'1 a 4 jugadors. Conté: 25 targetes
de números, 20 targetes de cocodrils, 10 targetes de
multiplicació, 46 monedes i 4 ventoses.

+6
anys

Vestits de cocodril 22,56 € MDRTGA369

Taules de multiplicar
La taula de recompenses és una eina educativa que
fomenta el bon comportament i els bons hàbits del

nen/a a partir d'un sistema de tasques i recompenses que
s'adapten a les diferents edats de creixement dels infants a
partir dels tres anys. Amb la taula de recompenses el nen/a
adquirirà l'hàbit de dur a terme les diferents tasques diàries,
premiant amb una recompensa si aconsegueix l'objectiu
marcat.

7+
anys

Taules de multiplicar 10,60 € MDGO68973

https://youtu.be/gd7UX3Ta7q0


Jumbo Dice in Dice
Els daus amb doble cara dupliquen
els conceptes de probabilitat! Fes-los

servir en lliçons sobre estadístiques, predic-
cions, nombres i operacions. Els daus de deu
costats reforcen conceptes de probabilitat
més avançats, mentre que els daus Jumbo
són perfectes per a mans més petites. Els
daus Jumbo mesuren 3 cm, els altres apro-
ximadament 2 cm.

3+
anys

Jumbo Dice in Dice 14,83 € MDLER7699

3 x 4 = Zas!
Qui és el més ràpid en caçar la mosca amb el resultat
correcte? Un frenètic joc per aprendre jugant les

taules de multiplicar de l'1 al 10 Contingut: 6 matamosques,
42 cartes de les mosques, 5 cartes de les flors, 45 mosques
de fusta, 2 daus de deu cares i instruccions del joc.

8+
anys

3 x 4 = Zas! 29,13 € MDOT303109
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MultiBloom
Les taules de multiplicar es memoritzen soles en
aquest joc, com per art demàgia! Matemàtiques/Tau-

les de multiplicar Lògica. El joc conté: 96 targetes de flors,
30 targetes de clients, 5 targetes de recordatori i instruccions
il·lustrades.

7+
anys

MultiBloom 14,91 € MDFL30013

Catowl
Un joc terriblement interessant! Pensament lògic/Càlcul.
Joc de velocitat, Catowl és un gran joc que enllaça el

pensament lògic i el càlcul. La seva mecànica alegre i els seus
components de fusta li donen un aspecte molt atractiu. És
divertit quan hi ha diversos jugadors. El joc conté: 30 cartes,
2 daus, 3 tòtems i instruccions il·lustrades.

4+
anys

Numeralia
Aquest joc ajuda a familiaritzar-se amb el càlcul
mental: sumar, restar, comptar per desenes. Tot

amb facilitat i diversió. Matemàtiques/Suma/Lògica. El joc
conté: 60 cartes d'edificis, 34 cartes de globus, 14 fitxes d'es-
trelles i instruccions il·lustrades.

4+
anys

Catowl 14,91 € MDFL30014 Numeralia 14,91 € MDFL30015
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Fruit 10
Unameravellosamanera d'aprendre a comptarmental-
ment. En aquest joc necessites trobar combinacions

adequades de fruites i nombres abans que tots els altres.
Matemàtiques/Números. Joc de velocitat. El joc conté: 50
cartes rodones i instruccions il·lustrades.

5+
anys

Hurricount
Un joc simple i dinàmic sobre explicar. Matemàtiques/
Aritmètica mental. Joc de velocitat. El joc conté: 54

targetes d'animals, 25 targetes de "condició" i instruccions
il·lustrades.

6+
anys

Fruit 10 9,96 € MDFL30011 Hurricount 9,96 € MDFL30010

POP for Addition & Subtraction™
El joc ràpid que reforça la suma i la resta amb els
números de l'1 al 10. Els jugadors fan girar la ruleta,

prenen la quantitat corresponent de boles de xiclet de la
caixa i responen les operacionsmatemàtiques correctament
per mantenir les cartes. Quan la caixa ja està buida, guanya
el jugador amb la quantitat més gran de boles de xiclet. Per
2 a 4 jugadors. La caixa mesura 8 cm d'ample x 15 cm d'alt.

6+
anys

POP for Addition & Subtraction™ 10,26 € MDLER8441

Penguins on Ice™ Maths Activity Set
Joc d'activitats de matemàtiques Penguins on Ice ™
Quina activitatmatemàtica tan "genial"! Conjunt versàtil

que encoratja als nens a explorar diversos conceptesmatemà-
tics a mesura que connecten les barres de gel i connecten
els pingüins. Perfecte per crear línies de nombres, centenars
de quadrícules i moltes més activitats matemàtiques. Inclou
10 barres de gel de plàstic (30 cm L x 2,5 cmH), 100 pingüins
de plàstic en deu colors i una guia d'activitats amb un full
de càlcul fotocopiable. Joc de 110 peces.

5+
anys

Penguins on Ice™ Maths Activity Set 39,91 € MDLER3311
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Lot 6 geoplans 15 cm transparents 180
gomes + 24 activitats

Completament transparents per poder utilitzar-los
si es desitja en el projector d'opacs. Les 120 gomes

són de colors. 25 enganxalls disposats en forma de quadrí-
cula (5 x 5). 24 activitats impreses en làmina de plàstic.

7-9
anys

Lot 6 geoplans 15 cm, 6 colors, 2 cares + 180
gomes amb activitats + 24 activitats

Presentats en 6 colors diferents i cadascun d'ells
amb 180 gomes elàstiques de colors. A la cara

anterior disposa d'enganxalls en forma de quadrícula (5 x
5) i a la cara posterior en forma circular.

3+
anys

Lot 6 geoplans 15 cm transparents
180 gomes + 24 activitats 26,78 € MD95047

Lot 6 geoplans 15 cm, 6 colors, 2 cares + 180 gomes
amb activitats + 24 activitats 27,59 € MD95061

12 Tangram 84 pcs colors
El tradicional joc xinès que consisteix a crear formes
recognoscibles a partir de les 7 figures bàsiques que

aporta. Ideal per estimular la creativitat i afavorir l'estructu-
ració espacial. Tots els lots disposen de guia de jocs i de
models, aportant autocorreccions. Fabricats amb plàstic
molt resistent, irrompible. En 2mides i gruixos i amb diferents
assortits de colors. Comprensió, raonament, deducció.

6+
anys

12 Tangram 84 pcs colors 13,76 € MD31727

Tangram fusta infantil
És un joc xinès molt antic que consisteix a formar
siluetes de figures encaixant les 7 peces donades,

sense solapar-les, inclou 5 triangles de diferents mides, 1
quadrat i un paral·lelogram, tots fabricats amb fusta pintada
i un marc també de fusta. Conté més de 160 exemples i les
seves solucions. Presentat en una capsa de cartó reciclable
de disseny actual.

5+
anys

Tangram fusta infantil 13,88 € MDCA852

Blocs de patrons.
Color i forma

Blocs de patrons. Material idoni per treballar les
formes bàsiques i els colors fent figures lliures o

imitant els models facilitats. A més, inclou material per fer
un quadre de doble entrada i classificació amb cèrcols.
Contingut: 140 peces en 5 formes i 8 colors. Un quadre de
doble entrada de formes i colors, 5 cercles de diferents colors.
6 làmines amb 16 models de construccions planes i guia
d'ús.

4+
anys

Blocs de patrons. Color i forma 40,70 € MDLA480



Tangram caixa de plàstic
Joc compost per 7 peces o TANS amb les que es
poden fer infinitat de formes. Al llibre d'instruccions

te'n proposem unes quantes, i les seves solucions. Ve
presentat en una caixa de plàstic resistent per guardar-les.

7+
anys

Tangram caixa de plàstic 8,58 € MDCA123
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Lot 4 tangram fusta
Fins a 4 jugadors i tres nivells de dificultat. Llança el
dau i resol la figura. El més ràpid guanyarà.

7+
anys

Lot 4 tangram fusta 9,72 € MDCA851

Connexió
A partir de polígons en 2 dimensions es
construeixen infinitat de poliedres i formes

volumètriques en 3 dimensions. S'adjunten
interessants i detallades guies d'experimentació i
comprovació. Excel·lent combinació del didàctic
amb el lúdic. Inclou Guia Didàctica "EXPLO-
RANDO LA GEOMETRÍA".

5-9
anys

Conexió 236 peces Conexió 150 peces

Connexió 236 peces 96,05 € MD32131 Conexió 150 peces 70,00 € MD32110

Blocs geomètrics
Pot amb nansa amb un complet contingut de 250
formes geomètriques de plàstic massís irrompible i

6 colors. Afavoreixen l'orientació espacial i la coordinació
viso-motora. Es poden utilitzar en seriacions i classificacions,
i també com a peces de mosaics.

3-6
anys

Blocs geomètrics 250 peces 22,71 € MD95045
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Geometric Shapes Building Set
Conjunt de construcció únic que presenta peces
toves que inclouen els nostres connectors exclusius

i corbes per fer cercles i cilindres. Combina barres i corbes
en tres mides juntament amb dos connectors diferents per
crear formes 2D. Combina'ls per fer noves formes 2D i fins
3D! Les barres i les corbes mesuren 5,5 cm, 9 cm i 13 cm.
Els connectors mesuren 2,5 cm. El joc inclou 122 barres i
corbes i 48 connectors. Joc de 170 peces.

5+
anys

Geometric Shapes Building Set 42,20 € MDLER1776

Blocs lògics fusta
Caixa amb 48 peces amb diferents formes que possi-
bilitenmúltiples possibilitats de tipus lògic matemàtic.

A partir de tres anys.

3+
anys

Blocs lògics
Pot amb nansa amb un complet contingut de 60
formes. Excel·lent recurs per introduir-se al món de

la geometria. Aquest joc permet el coneixement i discrimi-
nació de formes, mides, gruixos i colors, raonant sobre
aquests conceptes. Disposa de les 5 formes bàsiques: cercle,
quadrat, triangle, rectangle i hexàgon, cadascuna d'elles en
2 mides, 2 gruixos i 3 colors.

3-6
anys

Pattern blocks
Joc clàssic d'aprenentatge de matemàtiques i de
manipulació. Ideal per al desenvolupament de la

consciència espacial i el reconeixement del color. Fomenta
la coordinació mà-ull i la resolució de problemes. Cub de
250 peces de fusta.

3+
anys

Lot blocs lògics
Aquest joc permet el coneixement i discriminació de
formes, mides, gruixos i colors, raonant sobre

aquests conceptes. Disposa de les 5 formes bàsiques: cercle,
quadrat, triangle, rectangle i hexàgon, cadascuna d'elles en
2 mides, 2 gruixos i 3 colors. Permet utilitzar els blocs lògics
en diferents camps: Ordenació i classificació, fraccionament
del pla i treball sobre les propietats. Disposa de: 60 blocs
lògics, 5 formes: cercle, quadrat, triangle, rectangle i
hexàgon, 2 mides, 2 gruixos, 3 colors, 16 fitxes d'activitats,
repartides en 4 sèries de 4 activitats cadascuna. Mida A4 i
fabricades amb plàstic. 1 guia pedagògica.

3+
anys

Pattern blocks 30,06 € MDATMD1002

Lot blocs lògics 32,51 € MD95042

Blocs lògics 60 peces 16,20 € MD95044

Blocs lògics fusta 32,56 € MDGO51100
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Jocs Lògics
Observar, nomenar, reconèixer, classificar, ordenar,
comparar, relacionar, deduir... Aquestes són algunes

de les activitats que els nens podran realitzar amb aquest
material, tan manipulativament amb les peces sobre la taula,
com realitzant les activitats proposades al suport digital que
tinguin (ordinador, tablet, mòbil, etc...). Contingut: 30 blocs
(on es treballen 2 mides, 5 formes, 3 colors, 2 textures).
Mètode digital. Llicència bàsica (durada d'1 any, renovable).

3+
anys

Blocs lògics amb activitats digitals
Aquest envàs inclou fitxes d'atributs per ampliar els
exercicis amb els Blocs Lògics. A més, també dona

accés a infinitat d'activitats digitals per fer a l'ordinador /
tablet o PDI. Observar, nomenar, reconèixer, classificar,
ordenar, comparar, relacionar, deduir... S'incorpora l'hexàgon,
el color verd, les textures llisa i rugosa i el Mètode Digital.
Aporten al mestre infinitat d'exercicis, activitats i jocs per a
infantil i el primer cicle de primària que ajuden a conseguir
que els més petits dominin la classificació, seriació i
diferenciació d'atributs. Contingut: 80 blocs (on es treballen
2 mides, 5 formes, 2 gruixos, 4 colors, 2 textures), 22 fitxes
d'atributs i llicència per a l'ús del Mètode Digital.

3+
anys

Jocs Lògics 23,30 € MDLA2271AD

Blocs lògics amb activitats digitals 71,29 € MDLA2211

Cubs 2 cm 100 pcs
Recurs molt adequat per desenvolupar exercicis amb
els primers conceptes matemàtics. Cubs de 2 cm de

costat fabricats amb plàstic molt resistent, encaixables per
les 6 cares. Es presenten assortits en 10 colors dins d'un pot
amb nansa que conté 100 peces.

5-8
anys

Cubs 1 cm 1000 pcs
Assortiment de 1.000 cubs en 10 colors diferents,
d'1 cm de costat i enfilables per 3 cares. Material de

treball molt idoni per donar suport als conceptes d'unitat,
desena, centena i miler. Màxima qualitat.

5-8
anys

Balança numèrica. Caixa
Balança numèrica que afavoreix el raonament i l'evolu-
ció en les operacions aritmètiques bàsiques. Amb

20 peses, braços numerats i 10 penjadors en cada un d'ells.
Actua per equilibri quan hi ha una relació d'igualtat entre
els 2 braços.

5-8
anys

Balança numèrica. Caixa 25,97 € MD95030 Cubs 1 cm 1000 pcs 37,36 € MD95211

Cubs 2 cm 100 pcs 16,20 € MD95210



Regletes fusta 10x10 amb bossa
Bossa amb 55 regletes dirigides a la comprensió de
concepte i descomposició del nombre i de les

operacions matemàtiques bàsiques.

3+
anys

Regletes fusta 10x10 amb bossa 8,15 € MDGO51105
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Mathlink® Cubes Numberblocks
Joc de cubs MathLink d'edició especial, fa que l'apre-
nentatge de Numberblocks cobri vida, a mesura que

els nens i nenes veuen com funcionen els números i dominen
les habilitats matemàtiques a través del descobriment
pràctic i el joc. Proposa 30 activitats que s'han desenvolupat
per ajudar a reconèixer números, aprendre a comptar, sumar
i restar, descobrir la divisió i la multiplicació i desenvolupar
habilitats per resoldre problemes. Els cubs MathLink són
apilables, duradors, a més de fàcils d'apilar, connectar i
separar per a les mans petites. Inclou 100 blocs numèrics
MathLink Cubes, 59 plaques frontals, 54 adhesius, 11
numeracions, 11 targetes de personatges, 15 targetes d'ac-
tivitat d'escriptura i esborrament de doble cara, 1 suport
per a zero i una guia d'activitats de suport multilingüe. Mides:
Cubs de 2 cm, targetes de personatges de 7,5 cm x 10 cm
i targetes d'activitats de 21,5 cm x 14 cm.

+3
anys

Mathlink® Cubes Numberblocks 28,51 € MDLESP0949
Mathlink® Cubes Numberblocks
11-20 Activity set 39,91 € MDLESP0950

MathLink Cubes Activity set 19,39 € MDLESP4286 MathLink Cubes Fluency set 19,96 € MDLESP4299

MathLink Cubes Activity set
Lot d'activitats amb cubs Mathlink. Els alumnes de
primària podran posar-se mans a l'obra a explorar

varietat de conceptes matemàtics amb aquest set d'activitats
amb cubs que podran encaixar i retorçar. Ideal per practicar
varietat de conceptes d'aritmètica bàsica com comptar de
l'1 al 100, agrupar, establir patrons i classificar. Inclou 15
targetes d'activitats de doble cara, 100 cubs Mathlink de deu
colors diferents i una guia d'activitats en diversos idiomes.
Els cubs mesuren 2 cm.

4+
anys

MathLink Cubes Fluency set
Cultiva les teves habilitats matemàtiques cub a cub
amb la nostra sèrie de conjunts d'activitats MathLink!

Conjunt pràctic i colorit que promou la fluïdesa matemàtica i
cobreix conceptes matemàtics clau per a nens majors de 6
anys. Disposa de 30 activitats qualificades que donen suport
al Currículum Escolar i que ajudaran a realitzar un seguiment
del progrés de l'aprenentatge. El set inclou 100 cubs MathLink,
15 targetes d'activitat de doble cara i una guia d'activitats. Joc
de 115 peces.

6+
anys

https://youtu.be/RthZr5YIQ00
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Regletes fusta 10x10 amb caixa
Caixa amb 300 regletes dirigides a la comprensió de
concepte i descomposició del nombre i de les

operacions matemàtiques bàsiques.

3+
anys

Regletes
Contenidor de 250 regletes que afavoreix i inicia les
bases de la lògica matemàtica. Inclou en 10 colors

diferenciats 100 del nº 1, 30 del nº 2, 20 del nº 3, 20 del nº
4, 20 del nº 5, 15 del núm 6, 12 del núm 7, 12 del núm 8, 11
del nº 9 i 10 del nº 10.

7-9
anys

Activitats amb regletes
Completa 16 activitats amb les regletes de colors!
Activitats més educatives i altres més lúdiques. Les

més educatives tenen el perfil de la làmina en verd i les més
lúdiques en blau. Comprensió del concepte i descomposició
del nombre i operacions matemàtiques bàsiques. Alt nivell
educatiu. Relaciona la regleta amb el número. Mides en cm:
23 alt x 5 ample x 30 llarg.

3+
anys

Regletes fusta 10x10 amb caixa 33,52 € MDGO51106Regletes 36,55 € MD95064

Activitats amb regletes 14,34 € MDGO453157

Mètode digital per regletes
Les Regletes és un mètode d'aprenentatge manipulatiu de les matemàtiques. La relació color - grandària - número
ens permetrà l'aprenentatge dels nombres i la iniciació al càlcul. Les Regletes LADO estan fraccionades per ajudar a
la comprensió de la progressió numèrica, i numerar-les per una cara i amb sistema autocorrector per al nen. Els

Exercicis Digitals permeten al nen anar avançant en la comprensió i ús de les regletes amb un índex d'exercicis estructurat
que fa l'aprenentatge dinàmic i divertit. Els exercicis són aleatoris i es poden treballar en Espanyol/Anglès. L'ús del Mètode
Digital és molt intuïtiu i podràs utilitzar-lo en qualsevol ordinador, tablet o dispositiu tàctil. Només et caldrà connexió a internet
i l'usuari i contrasenya que et facilitarem. Contingut: Maleta amb 450 Regletes + 6 plafons de joc + Caixa graduada de Regletes
10x10 + Llicència anual del Mètode Digital Avançat (complet).

4+
anys

Mètode digital per regletes 81,49 € MDLA2171
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Cinta mètrica
Set de 10 cintes en lona plàstica d'1 metre serigrafiades en
centímetres. Ample 5 cm.

Cinta mètrica 18,52 € MDHE984

Els metres
Tot el material necessari per estudiar, en mida real, el metre
lineal, el metre quadrat i el metre cúbic. Amb el material del
conjunt podrà muntar i ensenyar els conceptes següents:
● 1 metre lineal graduat.
● 1 metre quadrat.
● 1 metre cúbic.
● 1 caixa graduada amb 100 peces d'1 cm³ cadascuna.
● 1 caixa graduada amb 10 peces de 10 x 1 x 1 cm.
● 1 dm³ descomponible. Amb envàs propi.
● 1 Galleda de 10x10x10 cm. Decímetre Cúbic graduat.
● 10 plaques de 10x10 cm. Decímetres quadrats

graduats.
● Tot això explicat en una guia d' ús millorada i amb més

experiències d' ús.

Els metres 165,88 € MDLA204

Roda mesuradora
La roda mesuradora que ajuda a aprendre sobre les
distàncies i el sistema mètric a través de l'experiència.

El comptador de la Roda fa clic amb cada metre perquè es
vegi i escolti la mida. Mesura distàncies fàcilment, cada rotació
és un metre. Mànec ajustable, comptador amb clicker per
facilitar la tasca. El mànec se separa per a un fàcil emmagat-
zematge i es pot estendre de 77 a 93 cm de llargada.

+6
anys

Roda mesuradora 39,91 € MDLESP0343

Gerres de mesura 5 peces
Resistents i de molts usos. Graduades: 100, 200, 300,
500 i 1.000 c.c.

7-6
anys

Gerres de mesura 5 peces 11,31 € MD95213
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Base 10
El millor dels recursos per comp-
rendre i raonar sobre la unitat,

la desena, la centena i el miler. Inclou
100 unitats, 10 desenes, 10 centenes i
1 miler. Indispensable per treballar el
sistema mètric decimal, l'àrea i el volum.
Els cubs individuals mesuren 1 cm. Les
fitxes tenen un nivell de dificultat
creixent i estan numerades, per a cada
sèrie, de l'1 al 4. Permeten l'ús del
material durant tot el curs escolar amb
nens de diferents nivells. 132 peces.

7-9
anys

Segells de descomposició numèrica
Segells de descomposició numèrica base 10 per a
representar quantitats. Inclou 4 segells que repre-

senten la unitat, la desena, la centena i el miler. Aptes per
a qualsevol tinta.

3-8
anys

Base 10 47,13 € MD95050

Segells de descomposició numèrica 11,40 € MDI30692

Rainbow Fraction®
Cercles i quadrats que permeten als alumnes explorar
equivalències i practicar la suma, resta i comparació
de fraccions. Cada joc inclou una caixa de plàstic i

una guia d'activitats. Mida 9 cm.

Lot fraccions
Aprendre les fraccions és amè i divertit. Amb l'ajuda
del quadernet il·lustrat que acompanya aquest set

i partint de les peces de plàstic que il·lustren a la pràctica
cada concepte, s'aconsegueix fer assimilable i perfectament
comprensible el món de les fraccions.

7-9
anys

Lot fraccions 16,69 € MD95218

6+
anys

Fraction Tower® Cubes
Cubells resistents i entrellaçables que ajuden els
alumnes a visualitzar conceptes de fraccions
mitjançant la construcció de models matemàtics

gràfics simples. Hi ha dos models: MDLER2510: als cubs
només apareixen fraccions i MDLER2509 inclou fraccions i
equivalències (percentatge).

Fraccions 51 peces 14,25 € MDLER2510
Equivalències 51 peces 14,25 € MDLER2509

Rainbow Fraction® Circles & Squares 10,26 € MDLER0617
Rainbow Fraction® Squares 51 Piece Set 10,83 € MDLER0619

6+
anys



Metric Weight Set
El joc inclou 20 1 g, 20 5 g, deu 10 g i quatre pesos
de 20 g. Joc de 54 peces.

6+
anys

Metric Weight Set 12,55 € MDLER4292

Splittissimo
Les fraccions i les porcions es dominen pictòricament
amb facilitat a través d'aquest joc. Aquest és un tema

difícil, però quan es parla de pizza tot es torna simple. Matemà-
tiques/Fraccions i decimals/Lògica. El joc conté: 69 cartes
rodones de pizza, 49 cartes de comandes de clients, una carta
de pista i instruccions il·lustrades.

6+
anys

Splittissimo 14,91 € MDFL30012
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Balança sòlids i líquids
Amb cubetes i tapes, 14 peses de plàstic i 11 peses
de metall. De gran precisió. Suport a les nocions de

pes i equivalència.

7-9
anys

Lot volum 15 peces transparents
Costat de la galleda: 10,5 cm. Es poden omplir amb
sorra, arròs o qualsevol altrematerial similar per esta-

blir quantitativament les equivalències.

7-9
anys

Balança sòlids i líquids 61,78 € MD95031 Lot volum 15 peces transparents 52,83 € MD95238

Pan Balanç Jr.
Balança demidamitjana que permet als nensmesurar
i comparar quantitats. Les safates desmuntables

són ideals per a mesurar líquids. L'escala de plàstic resistent
pot contenir sòlids o fins a 500 ml en líquid. Mesura 36 cm
d'ample x 15 cm d'alt.

6+
anys

Pan Balanç Jr. 20,53 € MDLER0898



Solar System Puzzle
Sistema solar encaixable. Aprèn l'ordre que tenen els
planetes del nostre sistema solar en funció del sol, els

noms, les diferents mides i les característiques principals. Inclou
una guia educativa. Mides: 33 x 22,5 x 2 cm.

+3
anys

Solar System Puzzle 21,52 € MDAT16111A

Topologia
Joc compost de 14 cossos geomètrics sòlids (2 sets
de 7 cossos), 50 fotografies-model i 15 barretes

allargades. A partir de les fotografies-model, el nen observa
la posició de cada cos geomètric pel que fa a la resta i
mitjançant la manipulació reprodueix les situacions de les
fotografies-model, establint una relació entre l'espai en tres
dimensions i la seva representació plana en dues dimensions.
Inclou GUIA PEDAGÒGICA i peanya per subjectar les foto-
grafies, i també 2 BOSSES OPAQUES per treballar el reco-
neixement de les figures geomètriques a través del TACTE.

4+
anys

Topologia 42,53 € MDI20523
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The Original Folding Geometric Shapes™
Perfecte per a l'aprenentatge pràctic i l'ensenyament
il·lustratiu de simetria, perímetre, superfície i volum.

Conjunt de vuit formes geomètriques 2 en 1 mostra que
sòlids 2D i 3D. Cada forma està en forma de xarxa desplega-
ble i carcassa de plàstic transparent. Inclou cilindre, piràmide
quadrada, cub, prisma rectangular, con, prisma hexagonal,
piràmide triangular i prisma triangular. Mesura 8 cm H. Joc
de 16 peces.

7+
anys

The Original Folding Geometric Shapes™ 33,07 € MDLER0921

Ciència



Inspirat en metodologia

Explore the Safari 11,64 € MDF1043738 Explore the Sea Life 11,64 € MDF1041734

340

Aprèn jugant

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Explore the Safari
Puzle gegant en el qual cal trobar els animals i marcar-
los en els quaderns, incloent-hi alguns invisibles

només visibles amb la llanterna màgica proporcionada.

5-10
anys

Explore the Sea Life
Puzle gegant en el qual cal trobar els animals marins
i marcar-los en els quaderns, incloent-hi alguns invi-

sibles només visibles amb la llanternamàgica proporcionada.

5-10
anys

Hello World Magnetic
Mapamagnètic delmón. 148 il·lustracionsmagnètiques
per a jugar i aprendre a localitzar i situar els continents,

els animals típics, els objectes característics o els gransmonu-
ments del món, en el tauler magnètic gegant. Inclou petita
guia informativa. Fabricat en cartó d'alta qualitat. Mides puzle:
67 x 42,2 cm.

3+
anys

Hello World Magnetic 29,59 € MDATME1018

3D Solar System
Sistema solar circular en 3D. Aprèn l'ordre dels plane-
tes del nostre sistema solar. Les seves diferències

pel que fa a la mida, els noms, les òrbites de cada un d'ells
i les seves característiques principals. O també quan es
produeix un eclipsi solar i per què... Inclou una guia educativa
i un sac de tela per guardar els planetes. Mides tauler: Ø 30
x 1,5 cm. Diàmetre del sol: Ø 4,5 cm. Peces: 11. Inclou guia
didàctica i targetes amb fotografies reals.

3+
anys

3D Solar System 32,24 € MDAT16110
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Aprendo en positivo: Los animales
El joc Aprenc en positiu Els Animals ofereix als nens i
nenes d'entre 3 i 7 anys material manipulatiu que els

ajuda a descobrir el món dels animals. El material de la caixa
permet: descobrir els animals del món, identificar els seus
noms en majúscula i minúscula, aprendre les seves caracte-
rístiques, classificar els diferents animals en els seus hàbitats
i continents, i classificar els animals per famílies.

3-7
anys

Aprendo en positivo: El tiempo
El joc Aprenc en positiu El temps ofereix als nens i nenes
d'entre 3 i 7 anys material manipulatiu per a ajudar-los

a comprendre el concepte del temps i familiaritzar-se amb ell.
El material de la caixa permet: identificar i aprendre conceptes
temporals com les estacions de l'any, els mesos, els dies de la
setmana i les hores. Associar estacions i mesos a la seva meteo-
rologia característica, distingir l'estructura del dia i associar
rutines a diferents moments del dia. També a distingir entre
ahir, avui i demà, escriure el dia del mes, el dia de la setmana
i l'hora i aprendre a llegir l'hora del rellotge.

3-7
anys

El meu planeta i la seva energia
Descobreix l'origen de l'energia i com es transforma
per a arribar fins a les nostres cases i ciutats. Coneix

les diferents fonts d'energia, renovables i no renovables, del
nostre planeta.

4+
anys

El meu planeta i la seva energia 17,07 € MDI20822

Aprendo en positivo: Los animales 15,70 € MDGO41204 Aprendo en positivo: El tiempo 15,70 € MDGO41206
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Set anatomia 11 peces
Complement idoni per a les classes teòriques d'anato-
mia de primària. Aquest tors d'efecte realista es

descompon en 11 peces. De gran qualitat i detall. Grandària:
50 cm.

8-14
anys

Set anatomia 11 peces 112,33 € MD99020

Human Anatomy
Mostra de manera realista les parts importants del cos
humà. Muntant i desmuntant el model s'aprèn la relació

i ubicació dels diferents òrgans. Consultant el manual s'ente-
nen de manera clara les funcions específiques de cadascun.
Núm. de peces: 45. Grandària: 56 cm.

8-14
anys

Human Anatomy 97,59 € MD99060

Magnets “El cos humà”
Joc magnètic model "El cos humà" per a ajudar els
nens a familiaritzar-se amb les diferents parts del

cos humà. Cada joc conté: 1 escenari imantat de 28 x 18
cm i 63 fitxes magnètiques amb les diferents parts del cos
humà, l'esquelet, els òrgans i els músculs. Inclou 15 fitxes
amb informació detallada en 12 idiomes diferents.

The Human Body under X-Ray
Puzle de 84 peces per a conèixer el cos humà, inclosos
els ossos, els òrgans i les diferents funcions del seu

cos. Disposa de 10 targetes amb diferents parts del cos
enumerades en elles per a identificar-los i una llanterna UV
especial per a localitzar i revelar el que no es pot veure a
simple vista. Conté: Un puzle de 84 peces; 10 cartes dobles
deMissions; 1 retolador esborrable i una llanterna. No inclou
piles.

Magnets El cos humà 15,24 € MDAP18531 The Human Body under X-Ray 11,64 € MDF0012208

5+
anys

6-10
anys
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L'home esquelet
Gran esquelet articulat de paret amb adhesius estàtics
dels noms dels ossos i òrgans, incloent també ara

dues fitxes del cos humà per a escriure i esborrar en elles.
Tot realitzat en plàstic flexible i rentable. Contingut: esquelet,
10 òrgans, 30 etiquetes estàtiques i dues targetes del cos
humà per a escriure en elles amb retoladors tipus veleda.
Paraules clau: Joguina educativa, material didàctic, material
educatiu, aprendre, ossos, òrgans.

5+
anys

Gator Grabber Tweezers™
Pinces de grandària idònia per a mans petites i exce-
l·lent per a desenvolupar l'agarri de pinça, clau per

a les habilitats motores fines. Les pinces de 10 cm venen
en sis colors i es guarden en un pràctic contenidor hermètic.
Joc de 12 peces.

3+
anys

Primary Science® Jumbo Tweezers
Ensenyi als petits a fer la pinça! Desenvolupi capacitats
motrius clau per a iniciar les habilitats d'escriptura.

Les robustes pinces de 15 cm venen en sis colors i s'emma-
gatzemen en un contenidor hermètic. Joc de 12 peces.

3+
anys

Gator Grabber Tweezers™

L'home esquelet 41,90 € MDHE863

Jumbo Tweezers set de 12 14,25 € MDLER1963

Set de 6 Tri-Grip Tongs
Joc de 6 pinces de 12 cm. de 3 braços adequades per a
desenvolupar la motricitat fina.

Set de 6 Tri-Grip Tongs 14,83 € MDLER2964

Pinces ecològiques
Set de 10 pinces ecològiques. Desenvolupa habilitatsmotores
fines. Transfereix, ordena i classifica amb aquestes pinces
ergonòmiques i respectuosa amb el medi ambient. Molt
durador, es pot fer servir en interiors i exteriors, ambmaterials
secs i humits. Recolza el desenvolupament de l'adherència
de pinça. Fet de material biològic.

10 Pinces ecològiques 26,10 € MDTEY11955

https://youtu.be/bMWYbbsEivw


Lupa 80 mm
Lupa de màxima qualitat. Disposa de 2 lents.7-9

anys

Lupa 80 mm 6,43 € MD99025

Binoculars GeoSafari® Jr.
Els petits científics poden atrapar amb seguretat insec-
tes, fulles, flors, petxines, capgrossos i veure més de

prop amb aquest recipient transparent i transpirable. Apte
per ús infantil. Nansa per transportar, augment a la part
superior 3x i lateral 2x, durador, apte per jugar i aprendre
a l'aire lliure. Tapa de tancament a pressió amb forats d'aire,
fons estanc. Mides: 19,5 cm x 12,5 cm x 12,5 cm (llarg x
ample x alt)

+3
anys

Binoculars GeoSafari® Jr. 14,25 € MDLEEI5091

Primary Science® Jumbo Magnifiers
Observa a gran escala amb les nostres lupes extra-
grandes, de la grandària perfecta per a mans petites.

Disposen d'anses plegables que permeten veure en manera
mans lliures. Grandària 20 cm L i ve en sis colors.

3+
anys

Visor d'insectes
Col·loca la tapa i tanca-la per a capturar i alliberar
els insectes amb facilitat. Disseny amb ventilació.

6+
anys

Primary Science® Jumbo Magnifiers 27,37 € MDLER2774Pack de 12 microvisors 37,44 € MD99111
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Bug house
Caixa de 20 cm. amb parets transparents per a observar i
transportar insectes.

Bug house 15,38 € MD99110

Visor d'insectes
Col·loca la tapa i tanca-la per capturar i alliberar els
insectes amb facilitat. Amplia a 3 augments, es pot

veure des de dalt, la tapa compta amb orificis d'aire, reixeta
de mesurament i visor d'errors de 7,5 cm.

+4
anys

Visor d'insectes 5,13 € MDLEEI5111
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Llanternes Head-Torch
Utilitza i experimenta amb aquestes llanternes frontals que
canvien de color per portar a qualsevol lloc. Poseu-les al
canell o al cap per poder tenir les mans lliures. Un recurs
fàcil d'usar, excel·lent per experimentar amb la barreja de
colors i per investigar la formació d'ombres. Magnètiques
demanera que els capçals de les llanternes es poden adherir
a superfícies metàl·liques. Cada llanterna requereix 2 piles
AAA.

10 Llanternes Head-Torch 74,76 € MDTSC1000

GeoSafari® Jr. Kidnoculars™
Prismàtics lleugers i resistents que han estat
dissenyats específicament per a nens petits. Enfo-
cament lliure amb 2 augments, així com ulleres

protectores i oculars ampliats. Aquests binoculars són perfec-
tes per a científics joves de 3 anys. Inclou una cinta de coll
de solta ràpida. Mesura 13 cm.

GeoSafari® Jr. My First Microscope
Un microscopi completament funcional dissenyat
especialment per a mans petites! Compta amb dos
oculars per a eliminar la necessitat de fer l'ullet i el

seu enfocament senzill suposa que els objectes apareguin
correctament. Peces grans i llum LED que permeten una
millor visualització de petits detalls. Mesura 18cm d'ample
x 21 cm d'altura. Requereix 3 piles AAA, no incloses.

GeoSafari® Jr. Kidnoculars™ 14,25 € MDLEEI5260

3+
anys

3+
anys

GeoSafari® Jr. My First Microscope 27,37 € MDLEEI5112

Primary Science® Jumbo Eyedroppers
with Stand

Estimuli l'experimentació amb el volum i la causa i
l'efecte. Una forma divertida de desenvolupar habili-

tats motores fines. Els comptagotes mesuren 11.5 cm. La
base d'11 cm proporciona un emmagatzematge adequat.
Segur per a usar amb líquids des de -12 ° a 93 ° C!

3+
anys

Primary Science® Jumbo Test Tubes
with Stand

Tubs calibrats que disposen de marques de mesu-
rament de 25, 50, 75 i 100 ml. Inclou tapes amb

tancament a rosca i suport d'emmagatzematge de 14cm
d'ample. Els tubs d'assaig mesuren 15 cm. Joc de 6 peces
amb suport.

3+
anys

Jumbo Eyedroppers with Stand 16,54 € MDLER2779 Jumbo Test Tubes with Stand 18,82 € MDLER2788
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Joc de laboratori Primary Science®
Posa't a treballar amb la química i la ciència utilitzant
equips de laboratori de ciència reals adaptats. Resistent

i apte per ús infantil. S'assembla al material d'un científic adult
real, introduint a l'infant al fascinant món de la química a través
del joc. Les targetes d'activitats a tot color i fàcils de netejar
presenten experiments senzills que es poden fer a casa o a
l'aula. Inclou gots de precipitats, lupa, embut, pipeta, matràs,
pinces, gots d'estil laboratori, tubs d'assaig grans i petits amb
tapes i suports, guia d'activitats i 10 targetes d'activitats. Les
ulleres no s'han de considerar com a equip de laboratori de
protecció.

+3
anys

Joc de laboratori Primary Science® 42,20 € MDLESP2784

Splashology! Water Lab Classroom Set
Kit de ciències que ensenya ciències per mitjà del joc. Introdueix el concepte de volum, flotabilitat, flux i més conceptes
per mitjà de 7 experiments, sota supervisió, proposats en targetes impermeables.

Splashology! Water Lab Classroom Set 38,49 € MDLER2946

Primary Science® Colour Mixing Glasses
Ulleres de grandària infantil que permeten als nens
explorar els colors primaris i secundaris col·locant

fins a dues lents per cada costat. Inclou dues lents verme-
lles, grogues, blaves i de distorsió i una guia de mescla de
colors. Les ulleres mesuren 16.5 cm d'ample.

3+
anys

Zoomy™ 2.0 Handheld Digital Microscope Blue
Comprèn el món amb més detall que mai! Aquest
microscopi digital demà, tot en un, brinda a l'exploració

científica primerenca una perspectiva completament nova.
Zoomy ™ 2.0 és fàcil d'usar perquè els nens petits observin,
investiguin i analitzin l'estructura dels objectes detalladament.
Es pot ampliar fins a 54x i es pot usar amb un ordinador, un
projector o una pissarra interactiva. Es carrega i es connecta
a través d'USB pel que no es requereixen bateries. Compta
amb 640 x 480 píxels, sensor VGA CMOS, quatre llueixes LED
i dos adaptadors de cap. Compatible amb PC i Mac. Mesura
6.4 cm de llarg x 6.4 cm d'ample. Disponible en blau..

4+
anys

Colour Mixing Glasses 10,26 € MDLER2446 Zoomy™ 2.0 63,86 € MDLER4429B

https://youtu.be/zumuQHLo-HI
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Magnet
Per a experimentar amb els misteris del magnetisme. Resultats
molt curiosos i divertits per als nens i les nenes.

Magnet 10,50 € MD99016

Preparacions microscòpiques
18 plaquetes portaobjectes i mostres preparades
per a microscopi.

10-14
anys

Preparacions microscòpiques 22,71 € MD99007

Circuit electrònic 88 experiments
Per a iniciar-se en el món de l'electricitat i comprendre la
importància que té en el món en què vivim. Es connectessin
fàcilment portapilas, motors, altaveus, hèlixs, interruptors,
portabombillas amb bombetes, imants, etc., per a crear els
muntatges que apareixen en els manuals. A més s'inclouen
les facecioses aventures de “Els 3 Profes Genials” que convi-
daran al nen al joc.

Circuit electrònic 88 experiments 36,55 € MD99101

Apilable magnètic
Joc d'observació i manipulació que permet descobrir
les propietats del magnetisme, en representar les

fitxes amb els anells magnètics. Inclou: 2 suports magnètics
(10,5 cm), 8 discos magnètics, 35 fitxes reversibles (13,5 x 7
cm) i 4 suports de fusta per a fitxes.

+3-8
anys

Apilable magnètic 25,76 € MDI20590
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Creador pluja Plantoys
Gira'l i escolta el tranquil·litzant soroll de la pluja.
Combina'l amb altres instruments de Plantoys i crea

una banda. Joc sostenible.

18+
mesos

Acordió Plantoys
Joc sostenible que desenvolupa les habilitats audi-
tives i l'atenció.

18+
mesos

Caixa percussió l Plantoys
Fes que la creativitat musical del teu fill es posi en
marxa amb aquest calaix de percussió. Està dissenyat

per divertir-se i crear ritme i tempo.

3+
anys

Creador pluja Plantoys 17,01 € MDTC6427

Acordió Plantoys 24,71 € MDTC6401

Caixa percussió l Plantoys 59,76 € MDTC6424

Música

Tambor sòlid Plantoys
Joc musical.18+

mesos

Tambor sòlid Plantoys 25,56 € MDTC6404

Castanyoles peix Plantoys
Anima el costat musical del teu fill amb aquest bonic
i senzill instrument de percussió. Combina'l amb

altres articles musicals per crear una banda! Disponible en
3 colors.

12
mesos

Castanyoles peix Plantoys 6,41 € MDTC6435
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Xilòfon ovalat Plantoys
Aquest xilòfon ajudarà a desenvolupar la coordinació
mà-ull i reforçarà el sentit natural d'harmonia i el

ritme dels nens.

12+
mesos

Xilòfon ovalat Plantoys 24,71 € MDTC6405

Xilòfon rosa Little Dutch
Aquest bonic xilòfon de fusta és una introducció
perfecta a la creació musical per a nens petits. Poden

experimentar amb combinacions de ritme i notes per crear
les seves cançons. S'inclou un mall de fusta fàcil d'agafar.
Toca les tecles adequades i desenvolupa el teu talent musical!

+12
mesos

Xilòfon rosa Little Dutch 13,25 € MDTC7016

Trompeta Iwood
La trompeta és un instrument musical de vent molt
divertit. En bufar i tapar els diferents orificis produirà

diferents notes musicals. Està composta de dibuixos i colors
molt cridaners. El nadó, a més de divertir-se, podrà desenvolu-
par tota la seva creativitat i fomentar el seu sentit musical.
Mides: 4 x 4 x 4 cm.

+18
mesos

Trompeta Iwood 10,08 € MDBP17009

Xiulet Iwood
El xiulet és un instrument musical molt divertit. En
bufar i canviar de posició el xiulet produirà diferents

notes musicals. Està composta de dibuixos i colors molt
cridaners. El nadó, a més de divertir-se, podrà desenvolupar
tota la seva creativitat i fomentar el seu sentit musical. Mides:
3 x 3 x 17,5 cm

+18
mesos

Xiulet Iwood 10,08 € MDBP17008

Clarinet Iwood
El clarinet és un instrument musical de vent molt
divertit. En bufar i tapar els diferents orificis produirà

diferents notes musicals. Està composta de dibuixos i colors
molt cridaners. El nadó, a més de divertir-se, podrà desenvolu-
par tota la seva creativitat i fomentar el seu sentit musical.
Mides: 3 x 3 x 20,5 cm.

+18
mesos

Clarinet Iwood 10,08 € MDBP17007
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Boomwhacker diatònics contralt
Aquests tubs tenen diferents longituds i colors. A
cada tub li correspon una nota musical i es poden

tocar individualment o en conjunt. Segons la nota que repre-
senti tindrà un color o un altre. Compost per un lot de 8
tubs que recreen les notes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do4
a Do5. Mides compreses des de 63 cm a 30 cm. Fabricats
amb plàstic, molt lleugers i fàcils de manejar. Apte per a
totes les edats (aconsellable a partir de 3 anys).

3+
anys

Boomwhacker diatònics contralt 28,30 € MDL953460

Boomwhackers petits
Els Boomwhackers pertanyen a la família dels instru-
ments de percussió. Són tubs musicals de plàstic

que produeixen so quan es colpeja un tub amb un altre,
quan es colpeja al palmell de la mà o en una altra superfície.
La gamma extensió proposa 7 tubs amb què tindràs la possi-
bilitat d'allargar la sèrie Contralt. Incloent-hi aquestes exten-
sions, podràs ampliar la quantitat de peces musicals reali-
tzables amb els Boomwhackers. Compost per un lot de 5
notes. Mides compreses des de 28 cm a 19 cm. Fabricats
amb plàstic, molt lleugers i fàcils de manejar. Apte per a
totes les edats (aconsellable a partir de 3 anys).

3+
anys

Boomwhackers petits 16,91 € MDL9571409

Pandereta Iwood
La pandereta és un instrument de percussió molt
divertit. En moure i picar la pandereta produirà un

so molt característic que els encanta als més petits. Ve
estampat amb la imatge d'una marieta. El nadó podrà
desenvolupar les habilitats motrius i la creativitat.

+1
año

Pandereta Iwood 14,91 € MDBP17005

Guitarra Little Dutch
Aquesta guitarra de joguina serà l'eina perfecta per
introduir-se al món musical. Ideal per a mans

petites. Mides: 54 x 17 cm.

+3
anys

Guitarra Little Dutch 23,52 € MDTCLD7015
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Boomwhackers cromàtic contralt
Són tubs de plàstic que produeixen so quan es
colpeja un tub amb un altre, quan es colpeja al

palmell de la mà o en una altra superfície. Compost per un
lot de 5 tubs que recreen les notes Do#, Mi b, Fa#, Sol#, Si
b Afinat en Do#4 a Si b 4. Mides compreses des de 63 cm
a 30 cm. Fabricats amb plàstic, molt lleugers i fàcils de
manejar. Apte per a totes les edats (aconsellable a partir de
3 anys).

3+
anys

Boomwhackers cromàtic contralt 20,58 € MDL953461

Lot 28 boomwhackers
Lot de 28 Boomwhackers. Conté: 3 tubs en C, 1 tub
en C, 3 tubs en D, 1 tub en R, 3 tubs en E, 2 tubs en

F, 2 tubs en F, 3 tubs en G, 1 tub en Sol, 3 tubs en A, 2 tubs
en Sib, 2 tubs en B, 2 tubs en C 2, 16 octaves. Bossa de
transport inclosa.

3+
anys

Pack 28 boomwhackers 120,77 € MDL9578034

Pianot
Aquest instrument de percussió és utilitzat per milers
de professors de música per a un primer apropament

de l'alumne a la pràctica musical. Està compost per: 2 octaves
cromàtiques de La4 a La6. 25 Làmines amb els colors del
teclat del piano. Inclou dues maces.

21+
mesos

Tub harmònic
Girar el tub de plàstic agafant-lo per un extrem per
fer-lo sonar. Com més ràpid és el moviment, més

agut és el so. L. 100 cm.

21+
mesos

Play Mats xarranca d'animals
La xarranca clàssica, ara en mida XXL! Introdueix el
reconeixement animal i musical a la xarranca de tota

la vida. Fins a 2 jugadors poden demostrar les seves habili-
tats motrius i cognitives, seguint els 3 modes de joc. Els
primers jocs són el musical i el de reconeixement d'animals,
on tractarem de seguir el recorregut que assenyala el joc
en il·luminar-se cada botó. L'últim joc es divideix en tres
nivells, que augmenten la seva dificultat en funció dels nostres
encerts o errors. Requereix 3 piles AA. Mides: 138 x 59 cm.

+12
mesos

Play Mats xarranca d'animals 29,48 € MDBP1903

Pianot 39,88 € MDL959878 Tub harmònic 5,73 € MDL955474
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Play Mats mini música per a 2
Gaudeix de dos instruments musicals en una sola
manta! Hi ha 4 instruments que pots interpretar amb

el teclat: piano, violí, saxofon i acordió. A més, un altre amic
podrà tocar la bateria simultàniament. El desenvolupament
d'habilitats motrius i de la creativitat musical mai no havia
estat tan divertit. Conté 2 baquetes. Requereix 2 piles AA.
Mides: 40 x 45 cm.

+12
mesos

Play Mats mini música per a 2 19,74 € MDBP1929

Play Mats piano per a 2
Una acolorida catifa musical on poden jugar 2 persones
simultàniament i fer composicions conjuntes a duo!

Dos teclats en un i amb 8 instruments: piano, vibràfon, arpa,
trompeta, saxofon, acordió, violí i guitarra. Diferents modes
de joc: play, record i playback. Un joc perfecte per desenvolu-
par les habilitats motores i cognitives. Una gran manera
d'aprendre mentre el nen/a es diverteix. Requereix 3 piles
AA. Mides: 95 x 90 cm.

+3
anys

Play Mats piano per a 2 33,96 € MDBP1933

Play Mats piano súper gigante
Fins a 2 jugadors poden gaudir de l'enorme piano-
manta, que conté 24 tecles (que poden ser premudes

amb mans o peus); 8 instruments per personalitzar les melo-
dies; un control de volum integrat a la manta de joc; 10
cançons pregravades en la manera guiada; una manera lliure
per fomentar la creativitat; i per si no n'hi hagués prou, hi
ha una funció de playback, que permet gravar les nostres
pròpies melodies i reproduir-les després! Requereix 3 piles
AA. Mides: 80 x 74 cm.

+3
anys

Play Mats piano súper gigante 48,19 € MDBP1921

Play Mats piano batería musical
Gaudeix de dos instruments musicals en una sola
manta! Hi ha 10 melodies pregravades, 8 instruments

musicals i 4 modes de joc (Play, Demo, Record, Playback).
Per jugar sol o en parella, simulant una original orquestra!
A més, podem connectar qualsevol dispositiu extern per
reproduir la nostra música preferida. El "Piano - Bateria" és
una manta que inclou dos instruments musicals (bateria i
piano), un cable MP3 i baquetes. Requereix 4 piles AA. Mides:
90 x 69 cm.

+3
anys

Play Mats piano batería musical 33,96 € MDBP1943
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Harmònica 10 veus
Harmònica 10 veus.

Kazoo de plàstic
Joc de 4 Kazoos de plàstic.

Flauta de Pa
Flauta de pa de 12 veus.

Xiulet Brasil de Pa
Joc de 4 xiulets 3 tons.

Harmònica 10 veus 5,08 € MDAL1041

Pack 4 Kazoos de plàstic 4,65 € MDAL751-4

Flauta de pa de 12 veus 4,07 € MDAL1084

Pack 4 xiulets Brasil 3 tons 4,65 € MDAL763-4

Parell de cròtals

Caixa xinesa rodona

Sambines tipus paleta

Caixa xinesa doble

Corones cascavell

Caixa xinesa plana

4,5 cm 4,36 € MDH96000
5,5 cm 4,84 € MDH96001

Caixa xinesa rodona 7,80 € MDH96005

Sambines
tipus paleta 8,83 € MDH96003

Caixa xinesa doble 11,13 € MDH96007

Corones cascavell 11,19 € MDH96002

Caixa xinesa plana 8,42 € MDH96006



Parell de claus

Parell de claus 9,53 € MDH96009
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Parell de castanyoles

Parell de castanyoles 13,15 € MDH96008

Maça metal·lòfon amb
anell de goma

Parell de maces carilló

Maça per a xilòfon
metal·lòfon alt

Castanyoles amb mànec

Maça xilòfon anella feltre

Maça metal·lòfon amb
cap de feltre

Maça metal·lòfon
amb anell de goma 6,89 € MDH96013

Parell de maces
carilló 5,11 € MDH96011

Maça per a xilòfon
metal·lòfon alt 8,69 € MDH96015

Castanyoles amb mànec 19,77 € MDH96010

Maça xilòfon
anella feltre 6,89 € MDH96014

Maça metal·lòfon amb
cap de feltre 8,73 € MDH96012

Maça per a xilòfon o
metal·lòfon baix

Maça per a xilòfon
o metal·lòfon baix 8,73 € MDH96016

Maça bombo escola Maça pandero

Maça bombo
escola 7,03 € MDH96017 Maça pandero 7,03 € MDH96018

Parell de maraques

Maça timbal escola

Parell de baquetes escola

Parell de maraques 9,37 € MDH96024

Maça timbal
escola 7,03 € MDH96019

Parell de baquetes
escola 5,92 € MDH96020

Castanyoles en parella
Parell de castanyoles de plàstic.

Castanyoles
en parella 5,84 € MDAL721

Castanyoles de fibra amb mànec
Castanyoles de fibra amb mànec.

Castanyoles de fibra amb mànec 4,94 € MDAL722

Maraques mini en parella
Parell de maraques mini de fibra.

Maraques mini
en parella 6,32 € MDAL725
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Lot instruments de ritme
Set de 9 instruments musicals: pandereta de 15 cm, parell
de maraques, maraca d'ou, parell de claus, cilindre, canellera
cascavells, sambinapaleta, parell de cròtals i triangle.

Lot instruments de ritme 44,01 € MDH46550

Campaneta amb mànec Triangle d'acer

3 x 6 cm 11,15 € MDH96065
4 x 9 cm 16,77 € MDH96066
5 x 11 cm 22,36 € MDH96067
6 x 12 cm 27,94 € MDH96068
7 x 13 cm 32,60 € MDH96069
8 x 17 cm 41,93 € MDH96070
12 x 19 cm 77,71 € MDH96071

Bastidor 16 cm 9,16 € MDH96021
Bastidor 18 cm 9,27 € MDH96022
Bastidor 20 cm 9,43 € MDH96023

Pandereta pegat de pell

20 cm 38,57 € MDH96025
25 cm 43,71 € MDH96026
30,5 cm 46,39 € MDH96027

Pandereta pegat de plàstic

20 cm 37,27 € MDH96050
25 cm 41,59 € MDH96051
30,5 cm 44,32 € MDH96052

Caixa escola plàstic

25 x 10 cm 115,17 € MDH96053
30,5 x 10 cm 126,11 € MDH96054

Carraca de fusta
Carraca de fusta.

Güiro amb rascador
Güiro de fusta amb rascador.

Carraca de fusta 6,39 € MDAL737Güiro amb rascador 11,76 € MDAL715

Campanes de 8 colors
Joc de 8 campanes de colors DO/DO de 7,5 x 13,5 cm.

Joc de 8 campanes de 8 colors DO/DO 51,50 € MDAL925



Carilló soprano diatònic do/la

Carilló soprano
diatònic do/la 86,93 € MDH96073

Metalòfon soprano
diatònic do/la

Metalòfon alt diatònic do/la

Metalòfon soprano
diatònic do/la 228,53 € MDH96074

Metalòfon alt
diatònic do/la 279,83 € MDH96075

358

Música

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Timbal de 30,5 cm x
20 cm altura

Pandero pegat pell

Carilló alt diatònic do/la

Parell de platets

Pandero pegat plàstic

Timbal 131,09 € MDH96056

20 cm 33,88 € MDH96060
25 cm 37,21 € MDH96061
30 cm 41,59 € MDH96062

Carilló alt diatònic Do/la 96,04 € MDH96072

20 cm 32,18 € MDH96063
30 cm 87,74 € MDH96064

20 cm 31,92 € MDH96057
25 cm 34,46 € MDH96058
30 cm 38,57 € MDH96059

Joc bongos escola 15/20 cm

Joc bongos
escola 122,08 € MDH96055

Metal·lòfon 8 làmines
Metal·lòfon de làmines individuals d'una octava de DO a DO,
amb 8 caixes de ressonància de fusta i 8 baquetes incloses.

Metal·lòfon 8 làmines
individuals amb 8 baquetes 42,78 € MDAL674
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Música

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Xilòfon soprano diatònic do/la Xilòfon alt diatònic do/la

Xilòfon soprano diatònic do/la 306,95 € MDH96076 Xilòfon alt diatònic do/la 368,23 € MDH96077

Faristol estudi plegable niquelat de 1,5 m

Faristol estudi plegable niquelat de 1,5 m 28,52 € MDH96210

Jo aprenc a tocar el piano
Petit piano portàtil per iniciar el nen en el coneixement de
la música. Amb 12 partitures de cançons populars.

Jo aprenc a tocar el piano 35,61 € MDGO63745

Ukulele soprano
Ukulele soprano natural de colors.

Ukulele soprano 43,37 € MDALUKN



A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar.
Consulti preus actualitzats a la nostra web�
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Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Mobiliari de 6 a 18 mesos

Mirall infantil i barra estabilitzadora
Miralls de metacrilat nítid que segueixen les normes de
seguretat internacionals.

Mirall mesurador
Mirall de disseny divertit amb mides graduades des de 70
fins a 150 cm. Marc de fusta lacat.

Barra estabilitzadora
130 x 15 cm 79,12 € 07006
Fusta natural
100 x 65 cm 93,56 € 07000
120 x 50 cm 93,56 € 07001
Fusta laquejada 100 x 65 cm

Vermell 88,09 € 07002-09
Blau 88,09 € 07002-17
Verd 88,09 € 07002-22

Fusta laquejada 120 x 50 cm
Vermell 88,09 € 07003-09
Blau 88,09 € 07003-17
Verd 88,09 € 07003-22

Alumini lacat 100 x 65 cm
Groc 88,09 € 07004-04
Vermell 88,09 € 07004-09
Blau 88,09 € 07004-17
Verd 88,09 € 07004-22

Alumini lacat 120 x 65 cm
Groc 88,09 € 07005-04
Vermell 88,09 € 07005-09
Blau 88,09 € 07005-17
Verd 88,09 € 07005-22

Mirall mesurador 40,55 € 07007
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Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Barra estabilitzadora
Barra estabilitzadora per a mirall d'identitat.

Mirall d'identitat
Mirall de vidre amb làmina adhesiva de seguretat, garantint
d'aquesta manera que no hi hagi despreniments en cas de
trencament. Embotit en tauler bilaminat de 19 mm de gruix.
Cantos en PVC de 2 mm acabats pels dos costats. Sistema
robust de fixació a la paret, mitjançant passos de trepat i
caragolat. Mides: Ample 120 cm x alt 90 cm x profunditat
1,9 cm.

Armari per als primers passos
Moble dissenyat per facilitar al nen la motricitat, compost
de cubs laterals, mirall, cubetes, taulell i barres de suport.
Mides: ample 118 cm x alt 86 cm x profunditat 40 cm.

Barra estabilitzadora 175,77 € 07010

Mirall d'identitat 120x90 369,44 € 07011

Armari per als primers passos 1192,03 € 07012



Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC polièster

Blau Celeste Vermell Taronja Groc Festuc Verd Crema Marró Blanc Gris

Funda tacte pell

364

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

50 x 50 x 55 cm
tacte pell 147,94 € 07440

150 x 50 x 2 cm. funda tacte pell 75,29 € 07425 100 x100 x 2 cm. funda tacte pell 93,12 € 07426

50 x 50 x 15 cm.
tacte pell 121,52 € 07428

Elements de foam: 6 a 18 mesos

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

50 x 50 x 15 cm
tacte pell 57,72 € 07430

50 x 50 x 7,5 cm
tacte pell 59,44 € 07432

50 x 50 x 15 cm
tacte pell 75,29 € 07433

50 x 50 x 15 cm
tacte pell 70,67 € 07435

50 x 50 x 15c m
tacte pell 61,42 € 07437

Mig cilindre funda tacte pell
50 x 20 x 10 cm 43,59 € 07416
50 x 15 x 7,5 cm 40,29 € 07417
Mig cilindre funda tacte lliscant
50 x 20 x 10 cm 40,95 € 07418
50 x 15 x 7,5 cm 38,97 € 07419
Prisma
50 x 15 x 7,5 cm tacte lliscant 36,99 € 07421
50 x 15 x 7,5 cm tacte pell 38,97 € 07422

364

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.
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Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

200 x 200 x 15 cm. funda tacte pell 1129,38 € 07451 200 x 200 x 15 cm. funda tacte pell 1183,54 € 07455

365

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

150 x 150 x 15 cm. tacte pell 505,91 € 07444 150 x 150 x 15 cm. tacte pell 681,60 € 07449

200x100x15 cm, tacte lliscant 286,64 € 07423

200 x 150 cm
tacte lliscant 262,87 € 07441

150 x 50 x 75 cm
tacte pell 295,88 € 07442

150 x 150 x 25 cm
tacte pell 382,41 € 07443



Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC polièster

Blau Celeste Vermell Taronja Groc Festuc Verd Crema Marró Blanc Gris

Funda tacte pell

366

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Elements de foam: 18 mesos a 3 anys

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

70 x 50 x 55 cm.
tacte lliscant 285,32 € 07450

65 x 60 x 50 cm
tacte pell 165,11 € 07465

70 x 60 x 50 cm tacte
lliscant 180,96 € 07471

65 x 60 x 30 cm
tacte pell 99,07 € 07473

90 x 60 x 30 cm
tacte pell 140,02 € 07475

65 x 60 x 30 cm
tacte pell 114,26 € 07467

65 x 60 x 30 cm tacte
lliscant 121,52 € 07469

60 x 30 x 30 cm
Funda tacte lliscant 80,58 € 07456

Blocs d'acoblament tacte pell
50 x 25 x 25 cm 63,40 € 07452
50 x 50 x 25 cm 81,89 € 07453
60 x 60 x 30 cm 121,52 € 07454

Escales funda tacte pell
2 Graons 40 x 50 x 20 cm 67,37 € 07458
3 Graons 65 x 60 x 30 cm 123,50 € 07459
Escales funda tacte lliscant
3 Graons 75 x 60 x 50 cm 188,23 € 07461
4 Graons 100 x 60 x 68 cm 272,11 € 07462
5 Graons 125 x 60 x 85 cm 355,32 € 07463

90 x 60 x 30 cm
tacte pell 136,71 € 07477
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Tacte lliscant
Ø 20 x 60 cm 52,84 € 07100
Ø 35 x 55 cm 91,14 € 07101
Ø 25 x 100 cm 89,82 € 07102
Ø 30 x 120 cm 118,89 € 07103
Ø 50 x 60 cm 171,72 € 07104
Ø 50 x 100 cm 268,14 € 07105
Ø 15 x 60 cm 43,59 € 07106
Ø 30 x 60 cm 73,97 € 07107
Ø 35 x 110 cm 137,37 € 07108

367

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Funda tacte lliscant
70 x 50 x 50 cm 134,73 € 07479
70 x 60 x 50 cm 142,66 € 07480
100 x 60 x 68 cm 215,31 € 07481

60 x 60 x 30 cm tacte pell 95,10 € 07483 60 x 60 x 30 cm tacte pell 118,22 € 07485

120 x 120 x 100 cm tacte lliscant 438,54 € 074846 corrons Ø25 x 60 cm, tacte lliscant 363,25 € 07109

50 x 50 x 50 cm tacte pell 290,60 € 07121
60 x 63 x 30 cm
tacte lliscant 73,31 € 07486



368

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

50 x 50 x 50 ccm
tacte pell 294,56 € 07123 276 x 60 x 37 cm tacte pell 514,49 € 07125

160 x 60 x 42 cm, dues peces
tacte pell 307,77 € 07120

245 x 60 x 45, 5 peces
tacte pell y lliscant 490,72 € 07122

190 x 190 x 30 cm. 5 peces
tacte pell 542,89 € 07126

305 x 60 x 30 cm, 6 peces
tacte pell + PVC 579,88 € 07128

305 x 250 x 30 cm, 8 peces
tacte pell + PVC 851,99 € 07130 220 x 50 x 55, tacte lliscant 474,87 € 07127

135 x 60 x 45 cm. tacte lliscant 464,96 € 07129 170 x 120 x 50 cm. tacte lliscant 578,56 € 07131



369

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

410 x 410 x 50 cm, 12 peces tacte
lliscant 1 858,53 € 07140

340 x 60 x 50 cm, 6 peces
tacte lliscant 869,17 € 07132

375 x 60 x 50 cm, 9 peces
tacte lliscant 969,56 € 07134

425 x 150 x 50 cm, 12 peces tacte
lliscant 1 329,51 € 07138

455 x 140 x 50 cm, 8 peces tacte
lliscant 1 047,49 € 07136



Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Ivori Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster

Elements de foam: 3 a 6 anys

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

370

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

120 x 30 x 30 cm tacte lliscant 115,58 € 07498

120 x 30 x 30 cm tacte lliscant 122,85 € 07489

200 x 30 x 30 cm tacte lliscant 261,54 € 07491

Prismes

Suports prisma

Senzill 30 x 60 x 35 cm tacte lliscant 100,39 € 07110 Doble 45 x 60 x 35 tacte lliscant 119,54 € 07111

Oblic 75 x 60 x 35 cm tacte lliscant 146,62 € 07112 Encreuament 90 x 60 x 35 cm
tacte lliscant 236,45 € 07113
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Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Obstacles

40 x 30 x 21 cm tacte
lliscant 48,88 € 07118

Gran 60 x 30 x 30 cm tacte
lliscant 80,58 € 07116
Petit 30 x 30 x 15 cm tacte
lliscant 46,90 € 07117

60 x 30 x 55 cm tacte
lliscant 69,35 € 07115

120 x 30 x 60 tacte
lliscant 212,67 € 07487

tacte lliscant
Ø 60 x 25 x 15 cm 138,69 € 07492
Ø100 x 25 x 25 cm 268,14 € 07493

55 x 10 x 55 cm tacte
lliscant 170,40 € 07494

Tacte pell
50 x 65 x 40 cm 177,00 € 07495
60 x 65 x 50 cm 226,54 € 07496
70 x 65 x 60 cm 277,39 € 07497

205 x 50 x 60 cm tacte lliscant 578,56 € 07395 268 x 60 x 68 cm tacte lliscant 562,05 € 07396



372

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

335 x 140 x 50 cm, tacte lliscant 781,99 € 07398265 x 60 x 80 cm, tacte lliscant 729,15 € 07397

387 x 60 x 65 cm, tacte lliscant 984,75 € 07399

355 x 210 x 50 cm, tacte lliscant 1 159,76 € 07411

470 x 250 x 100 cm, tacte lliscant 1 530,94 € 07413

235 x 210 x 50 cm, tacte lliscant 1 021,07 € 07410

355 x 205 x 80 cm, tacte lliscant 1 335,45 € 07412

200 x 60 x 68 cm
tacte lliscant 463,64 € 07414

372

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.



Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster

373

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

150 x 80 x 72 cm tacte
lliscant 626,86 € 07114

150 x 80 x 112 cm tacte
lliscant 905,31 € 07142

205 x 150 x 72 cm tacte
lliscant 495,34 € 07119

242 x 70 x 72 tacte
lliscant 571,05 € 07141

Llarguer reductor

150 x 60 x 30 cm
tacte lliscant 231,16 € 07434

200 x 100 x 50 cm
tacte lliscant 616,21 € 07436

3 a 6 m 47,14 € 07508

100 x 60 x 90 cm, polietileno 30 kg
tacte lliscant 565,35 € 07438

10 a 20 m 68,01 € 07509

Cinta elàstica delimitadora

300 x 30 cm polietilè
30 kg 120,95 € 07439

Elements foam gimnàstica

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

373

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web
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Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster

374

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Conjunts de foam: 6 a 11 anys

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

260 x 60 x 80 cm, tacte lliscant 652,53 € 07420

405 x 60 x 68 cm, tacte lliscant 912,09 € 07427

320 x 60 x 100 cm, tacte lliscant 849,35 € 07424

620 x 60 x 100 cm, tacte lliscant 1 339,41 € 07431

410 x 60 x 99 cm, tacte lliscant 1 067,30 € 07429
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Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster

375

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Equilibri: 18 mesos a 8 anys

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

100 x 15 x 10,5, tacte lliscant 58,12 € 07191

200 x 50 x 38, tacte lliscant 253,62 € 07195

Conjunt 430 x 50 x 20 cm,
3 peces, tacte lliscant 416,09 € 07189

180 x Ø13 cm, tacte lliscant 117,56 € 07193

60 x 20 x 12, 5 blocs de 20, 22, 25, 28 y 30 kg
de densidad tacte lliscant 200,12 € 07205 200 x 25 x 25 cm, tacte lliscant 175,68 € 07208
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376

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Tatami bàsic
200 x 100 x 5 cm, tacte lliscant 186,25 € 07209

Prisma 100 x 25 x 15 cm
tacte lliscant 64,72 € 07211

Prisma 100 x 25 x 30 cm
tacte lliscant 97,75 € 07212

Rampa 100 x 50 x 30 cm
tacte lliscant 106,99 € 07213

Mitja lluna 100 x 60 x 30 cm
tacte lliscant 161,15 € 07214

Tatami obstacles

200 x 60 x 50 cm 223,24 € 07225

376

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.



Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster

Blau Celeste Vermell Taronja Groc Festuc Verd Crema Marró Blanc Gris

Funda tacte pell

377

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web 377

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Ø100 x 10 cm, tacte lliscant 125,48 € 06957 Ø140 x 30 cm, tacte lliscant 242,39 € 06958

Farciment de poliespan, tacte pell
Alt 90 cm 208,70 € 06825
Alt 105 cm 274,75 € 06826

200 x 200 cm, farcit floc d'escuma tela revestida de malla 347,40 € 06866

Puffs infantil

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell
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Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster

Blau Celeste Vermell Taronja Groc Festuc Verd Crema Marró Blanc Gris

Funda tacte pell

378

Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Tatamis

Escumes de poliuretà de 25 quilograms amb fundes de PVC de polièster o tacte pell

Matalàs modelable, 135 x 135 x 10 cm.
Tacte pell 215,31 € 06936

Matalàs tatami tacte pell
Matalàs recobert de funda tacte pell. Per la seva alta densitat,
no desequilibra al caminar, gatejar, lliscar…Unió entre diverses
mitjançant adhesiu amovible tèxtil. Diversos colors i diversos
motius opcionals a escollir (consultar). 130 x 130 x 2 cm.

Matalàs tatami sense motiu 162,48 € 06937
Matalàs tatami amb motiu 196,16 € 06938

Tacte lliscant
Tatami 200 x 150 x 2 cm 215,31 € 06940
Tatami 200 x 100 x 2 cm 163,79 € 06941
Tatami 245 x 245 x 2 cm 410,81 € 06942

Tatami per a infantil plegable,
200 x 150 x 2 cm tacte lliscant Blau 215,31 € 06945
Altres colors, consultar
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Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023A causa de la inestabilitat del mercat, els preus poden variar. Consulti preus actualitzats a la nostra web

Tatami pètals, Ø220 x 2 cm, 6 peces
tacte pell 446,47 € 06939

Tatami per a infantil 4 colors,
200 x 200 x 2 cm tacte lliscant 322,30 € 06954

Plegable multicolor, 2 cossos
200 x 150 x 2 cm, tacte lliscant 252,29 € 06943

Matalàs escolar amb tancament
autoadhesiu

Tacte lliscant.

Densitat 25 kg
Blau 200 x 100 x 5 cm 153,23 € 06956
Colors 200 x 100 x 5 cm 166,44 € 06959
Densitat 30 kg
Blau 200 x 100 x 5 cm 404,20 € 06969
Colors 200 x 100 x 5 cm 422,69 € 06970

Tatami per a infantil plegable 4 colors
200 x 100 x 3 cm, tacte lliscant 177,00 € 06950



Blau Celeste Verd Festuc Groc Taronja Vermell Lila Fúcsia Blanc Marfil Gris Negre

Funda tacte lliscant PVC Poliéster
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Psicomotricitat

Didàctic 2022-2023 Preus sense I.V.A. Preus amb I.V.A.

Lloseta EVA infantil trencaclosques. 100 x 100 x 1 cm
Taronja 17,50 € 06890-06
Fúcsia 17,50 € 06890-11
Celeste 17,50 € 06890-17
Festuc 17,50 € 06890-22

Lloseta puzle arts marcials / gimnàs 100x100x2,6 cm.
Vermell/Blau 37,71 € 06892

Lloseta EVA infantil trencaclosques bicolor. 100 x 100 x 2 cm
Taronja/Groc 29,62 € 06891-06
Blau/celeste 29,62 € 06891-17
Festuc/Verd 29,62 € 06891-22
Blau/Vermell 29,62 € 06891-99

Llosetes EVA

Escumes de goma EVA, densitat de 80 kg amb gravat antilliscant

600 x 180 cm 1050,13 € 07660
1200 x 180 cm 1 836,07 € 07661

Matalassos esportius

Escumes de poliuretà amb fundes de PVC de polièster

Tapís en rotlle
Escuma reticulada d'alta densitat de
35 mm de gruix i laminada amb PVC
blau.
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Matalasset Poliuretà 25 kg
200 x 100 x 3 cm 137,37 € 07668
200 x 100 x 5 cm 158,51 € 07669
200 x 100 x 10 cm 233,80 € 07670
200 x 100 x 15 cm 289,94 € 07671
200 x 200 x 10 cm 437,23 € 07673

Matalasset tacte pell, densidad 25 kg
200 x 120 x 3 cm 164,46 € 07682
200 x 120 x 5 cm 196,16 € 07683
200 x 120 x 10 cm 270,79 € 07684

Plegable, PVC polièster, polietilè 30 kg.
200 x 200 cm 339,47 € 07685

Cantonera
opcional 14,53 € 07674

Base antilliscant
opcional 18,50 € 07675

Matalasset polièster 30 kg, 200 x 100 x 4 cm 165,77 € 07676
Matalassets baranes, poliuretà 20 kg
300 x 200 x 20 cm 892,34 € 07686
300 x 200 x 30 cm 1135,75 € 07687
300 x 200 x 40 cm 1 382,71 € 07688
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90 x 25 x 43 202,76 € 07402

100 x 20 x 37 145,30 € 07405

90 x 25 x 59 cm 206,07 € 07401

78 x 20 x 39 cm 133,41 € 07404

74 x 25 x 45 cm 167,76 € 07403

100 x 20 x 54 cm 156,53 € 07406

Cavalcades i balancins

Escumes de poliuretà de 25 quilograms, amb
fundes de tacte lliscant de PVC de polièster

116 x 28 x 50 cm 202,10 € 07407 110 x 20 x 48 cm 162,48 € 07409114 x 20 x 39 cm 151,90 € 07408

Escala balancí 110 x 60 x 77 cm 261,54 € 07376
Màrfega balancí 5 cm gruix,
150 x 100 x 35 densitat 150 kg 236,45 € 07377
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Set de 4 maons
25 x 25 x 50 cm 221,91 € 07357
30 x 30 x 60 cm 297,21 € 07358
30 x 20 x 80 cm 280,69 € 07359

Trencaclosques 8 peces,
50 x 84 x 25 cm 290,60 € 07345

30 x 30 x 30 xcm 46,23 € 07348
50 x 50 x 50 xcm 124,17 € 07349

Construccions
Escumes de poliuretà de 25 quilograms, amb
fundes de tacte lliscant de PVC de polièster

Conjunt de 4 cubs
30 x 30 x 30 cm 184,93 € 07355
50 x 50 x 50 cm 486,09 € 07347
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Trencaclosques 14 peces,
60 x 60 x 90 cm 573,28 € 07346
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200 x 140 + donat + fitxes 142,00 € 07512 150 x 100 cm + donat + fitxes 70,01 € 07513

Jocs gegants
Escumes de poliuretà de 25 quilograms, amb
fundes de tacte lliscant de PVC de polièster

7 peces, 120 x 80 x 5 cm +bossa 250,97 € 07363 7 peces, 100 x 100 x 10 cm + bossa 342,12 € 07378

15 peces de 34 x 17 x 3 cm + bossa 350,70 € 07510

Tapís Twister
Tapís Twister 145x135 cm.

Tapís Twister 145x135cm 85,20 € 07514
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Cub emocionis, 30 x 30 x 30 cm
tacte pell 41,74 € 07511

Cub tàctil, 30 x 30 x 30 cm
tacte pell 35,00 € 07270

Plegable, escuma polietilè de 30 kg
120 x 120 cm 331,55 € 07251
200 x 120 cm 424,02 € 07252
200 x 200 cm 503,27 € 07253

Plegable, escuma polietilè de 30 kg
Ø 160 x 40 cm 577,24 € 07230
Ø 200 x 40 cm 631,40 € 07231

5 pneumàtics plàstic rígid
60 x 60 x 20 cm 138,04 € 07592 Carro pneumàtics Ø60 x 95 cm 351,31 € 07593

Piscines de boles

Escumes de poliuretà de 25 quilograms, amb
fundes de tacte lliscant de PVC de polièster
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Piscina de boles amb tapa
200 x 150 x 40 x 15 cm 732,44 € 07244
200 x 200 x 45 x 20 cm 948,41 € 07245
200 x 250 x 45 x 20 cm 1 055,41 € 07246
300 x 200 x 45 x 20 cm 1 142,59 € 07247
300 x 250 x 45 x 20 cm 1 328,84 € 07248

Escumes de poliuretà de 25 quilograms, amb
fundes de tacte lliscant de PVC de polièster

Sac de 250 boles de 4 colors 75,29 € 08001

Piscina de boles sensorial
Piscina de boles de 45 cm d'alçada i 20 cm de gruix, formada
per 4 blocs, dos amb llum led, units entre si amb sistema
de tancament autoadhesiu i units a la base. La piscina emet
llums de colors des dels blocs. No inclou boles transpa-
rents.

200 x 150 x 45 x 20 2 025,25 € 07257
200 x 200 x 45 x 20 2 132,81 € 07258

Sac de 250 boles transparents
Sac de boles per a piscina, 250 unitats transparents diàmetre
de 9 mm. Inclou sac amb cremallera per desar. Pensat per
a piscina amb llums.

Sac de 250 boles 75,29 € 07259

Piscina cantonera
150 x 150 x 40 x 15 cm 398,25 € 07255
190 x 190 x 40 x 15 cm 441,19 € 07256 Rodona Ø150 x 30 x 15 cm 574,60 € 07233

Piscines de boles sense tapa
200 x 150 x 40 x 15 cm 574,60 € 07237
200 x 200 x 45 x 20 cm 767,45 € 07238
200 x 250 x 45 x 20 cm 851,99 € 07239
300 x 200 x 45 x 20 cm 937,85 € 07240
300 x 250 x 45 x 20 cm 1 072,58 € 07241
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Conjunt sensorial

120 x 120 x 30 cm 665,74 € 07271

Base amb tub de
bombolles sensorial
Base + tub de bombolles
sensorial de mesures
60x60x120 cm, fet d'escuma
de 25kg de densitat i folrat
en escai símil pell.

Base amb tub de bombolles sensorial 480,82 € 07271Tub de bombolles 317,02 € 07260

Elements sensorials

Blocs sensorials
Bloc recobert de símil pell farcit de blocs petits d'escuma que simulen sis tipus de superfícies molt diferents, estimulant les
sensacions del nen. Amb base antilliscant. Sistema tancament autoadhesiu per unir un bloc amb un altre.

Pedra 88,50 € 07264 Sorra 89,82 € 07266

Flotant 96,43 € 07268

Herba 84,54 € 07265

Fang 105,68 € 07267 Llisa 89,82 € 07269

Tub de bombolles sensorial
Tub de bombolles sensorial fet de metacrilat
amb forma cilíndrica. El tub s'omple d'aigua,
emet llums de colors i bombolles des de la
base, creant un efectemolt atractiu i estimulant
per als nens. Conté peixos de plàstic que es
mouen amb naturalitat per les bombolles.
Conté comandament a distància per radio-
freqüència per encendre i apagar els llums, les
bombolles, etc. Mida: 120 x 25 x 25 cm. Ø 12
cm.
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Conjunt de blocs sensorials
200 x 150 x 10 cm 360,61 € 07272

Matalàs sensorial 4 zones
150 x 100 x 15 cm 323,63 € 07273

Caseta sensorial plegable
120 x 120 x 145 cm 618,81 € 07274
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Psicomotricitat de fusta

Fabricats en taulers de 18 mm de contraxapat de bedoll natural o en
taulers de 16 mm de MDF en faig o en blanc. Acabats ecològics amb
vernissos a l'aigua, no tòxics. Fabricades sota els paràmetres de segu-
retat infantil establerts. Cantells arrodonits per a prevenció de talls.
Miralls de vidre amb làmina adhesiva de seguretat. Garantia de 5 anys.

Túnel laberint
Ample 120 cm, fons 42 cm i alt 42 cm. Combinable amb
Galleda petita i Túnel laberint L.

Galleda petita
Ample 42 cm, fons 42 cm i alt 42 cm. Combinable amb Túnel
laberint i Túnel laberint L.

Bedoll 618,67 € MDMOB1000
Faig 525,89 € MDMO000E18
Blanc 525,89 € MDMO000E23

Bedoll 277,44 € MDMOB1001
Faig 235,82 € MDMO001E18
Blanc 235,82 € MDMO001E23

Túnel laberint L
Ample 180 cm, fons 100 cm i alt 42 cm. Combinable amb
Túnel laberint i Galleda petita.

Piràmide amb miralls
Ample 100 cm, fons 60 cm i alt 87 cm.

Rectangle amb miralls
Ample 100 cm, fons 87 cm i alt 100 cm.

Cova de gateig
Ample 80 cm, fons 40 cm i alt 40 cm.

Bedoll 1045,76 € MDMOB1002
Faig 888,89 € MDMO002E18
Blanc 888,89 € MDMO002E23

Bedoll 733,98 € MDMOB1004
Faig 623,88 € MDMO004E18
Blanc 623,88 € MDMO004E23

Bedoll 1 037,37 € MDMOB1005
Faig 881,78 € MDMO005E18
Blanc 881,78 € MDMO005E23

Bedoll 399,61 € MDMOB1003
Faig 339,68 € MDMO003E18
Blanc 339,68 € MDMO003E23
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Piràmide gran amb barrots
Ample 80 cm, fons 85 cm i alt 74 cm. Combinable amb pirà-
mide petita i passarel·la piràmides.

Passarel·la piràmides
Ample 160 cm, fons 38 cm i alt 6 cm. Combinable amb pirà-
mide gran i Piràmide petita

Piràmide petita amb barrots
Ample 60 cm, fons 49 cm i alt 42 cm. Combinable amb pirà-
mide gran i passarel·la piràmides.

Conjunt piràmides i passarel·la
Ample 280 cm, fons 85 cm i alt 74 cm.

Bedoll 562,76 € MDMOB1006

Bedoll 314,76 € MDMOB1008

Bedoll 307,56 € MDMOB1007

Escala-balancí
Ample 120 cm, fons 50 cm i alt 36 cm.

Pasarela-balancí
Ancho: 120 cm, fondo: 30 cm y alto: 20 cm.

Bedoll 528,77 € MDMOB1010
Faig 449,47 € MDMO010E18
Blanc 449,47 € MDMO010E23

Bedoll 391,96 € MDMOB1011
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Tarimes 10 cm
Combinables amb rampes i escales.

Tarimes 20 cm
Combinables amb rampes i escales.

Tarimes 30 cm
Combinables amb rampes i escales.

Tarimas 50 cm
Combinables amb rampes i escales.

Rampas 20 cm
Combinables amb rampes i escales.

Rampas 30 cm
Combinables amb rampes i escales.

Rampes 50 cm
Combinables amb rampes i escales.

Escala
Combinables amb rampes i escales.

30 x 60 x 10 cm
Bedoll 194,95 € MDMOB1012
Faig 165,69 € MDMO012E18
Blanc 165,69 € MDMO012E23

30 x 60 x 20 cm
Bedoll 211,51 € MDMOB1015
Faig 179,78 € MDMO015E18
Blanc 179,78 € MDMO015E23

40 x 60 x 10 cm
Bedoll 200,13 € MDMOB1013
Faig 170,09 € MDMO013E18
Blanc 170,09 € MDMO013E23

60 x 60 x 20 cm
Bedoll 280,44 € MDMOB1016
Faig 238,36 € MDMO016E18
Blanc 238,36 € MDMO016E23

60 x 60 x 30 cm
Bedoll 313,59 € MDMOB1017
Faig 266,57 € MDMO017E18
Blanc 266,57 € MDMO017E23

100 x 100 x 50 cm
Bedoll 450,84 € MDMOB1018
Faig 383,22 € MDMO018E18
Blanc 383,22 € MDMO018E23

60 x 60 x 20 cm
Bedoll 264,45 € MDMOB1019
Faig 224,79 € MDMO019E18
Blanc 224,79 € MDMO019E23

95 x 60 x 30 cm
Bedoll 346,32 € MDMOB1020
Faig 294,37 € MDMO020E18
Blanc 294,37 € MDMO020E23

100 x 50 x 50 cm
Bedoll 380,03 € MDMOB1021
Faig 323,01 € MDMO021E18
Blanc 323,01 € MDMO021E23

50 x 50 x 90 cm
Bedoll 661,39 € MDMOB1022
Faig 562,17 € MDMO022E18
Blanc 562,17 € MDMO022E23

100 x 100 x 10 cm
Bedoll 338,34 € MDMOB1014
Faig 287,61 € MDMO014E18
Blanc 287,61 € MDMO014E23
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Conjunt dispositiu de moviment 1

Conjunt dispositiu de moviment 2

Conjunt dispositiu de moviment 3

Bedoll 1 083,36 € MDMOB1023
Faig 920,86 € MDMO023E18
Blanc 920,86 € MDMO023E23

Bedoll 1 066,37 € MDMOB1024
Faig 906,41 € MDMO024E18
Blanc 906,41 € MDMO024E23

Bedoll 1 492,26 € MDMOB1025
Faig 1 268,43 € MDMO025E18
Blanc 1 268,43 € MDMO025E23

Compost per ref.
MDMOB1013,
MDMOB1014,
MDMO1016 Y
MDMOB1019

Compost per ref.
MDMOB1012,
MDMOB1015,
MDMO1017 Y
MDMOB1020

Compost per ref.
MDMOB1018,
MDMOB1021 Y
MDMOB1022



393

Índex alfabètic

Didàctic 2022-2023

A
Àbac 56, 318 a 320
Abecedari 14, 52, 233, 238, 265, 309, 311
Accessoris panells lluminosos 51 a 56
Acordió 350
Aixada 137
Alimentació 182 a 184
Altaveu sense fil 197
Anatomia humana 342
Animals 188 a 191
Apilable 117, 118, 347
Arc Sant Martí 113
Arrossegament 126, 127
B
Balança 195
Balança numèrica 333
Balança sòlids i líquids 338
Balancí 150, 382, 390
Baldufa gegant 77
Bandes magnètiques 262
Baralla 300 a 303
Bee-bot 9
Bingos 299, 300
Blocs Biobuddi 94 a 96
Blocs de fusta 88, 89, 92, 93
Blocs lògics 65, 332, 333
Blocs sensorial 387, 388
Blue-bot 10
Boomwhackers 352, 353
Botley™ 7
Botons 200
Bressol 196
Buni 98
C
Caixa insectes 344
Caixa percussió 350
Calendari 268, 269, 316
Càmera per documents 36
Càmera fotos fusta 176
Caminadors 80, 146
Campanes 357
Carraca 357
Carretó 135, 138
Carro lectoescriptura 310
Carro psicomotricitat 72
Casa de nines 172
Casetes 147, 148
Chubbies 157
Cilindre lluminós 59, 61
Circuit electrònic 347
Cistella colors 184
Clarinet 351
Clavilles 324

Coberts i vaixelles 184, 185, 186
Comptadors 320 a 322
Construccions Eco-Bio 93 a 97
Construccions EVA 97
Construccions fusta 88 a 93
Construccions plàstic 98, 99, 101, 102
Corda 77, 144
Correpassadissos 80, 81
Cotxes de fusta 154 a 162
Cotxet de nines 196
Cubilets per daus 296
Cubs 298, 299
Cuina 191 a 195
D
Dards 75
Daus 296
Diàbolo 144
Diana velcro 75
Dòmino 226 a 229, 297
Dòmino lluminós 56
E
Electrodomèstics 191 a 195
Eines infantils de jardí 137
Encaixables 229 a 233
Encerta'n 4 289
Enfilables 202 a 205
Esferes lluminoses 59
Excavadora 158 a 161
F
Faristol musical 359
Fitxes jocs 293, 294
Flautes de pa 355
Fraccions 229, 320, 337, 338
Fruites 182 a 184
G
Galledes sorra 132, 133
Garatge 157, 163
Geomag 37 a 47
Geoplans 330
Gerres de mesura 336
Gimnàs nadó 110
Goma de saltar 143
Gots acrílics 54
Güiro 357
Guitarra 352
H
Harmònica 355
Helicòpter 162
Hortalisses 182 a 184
I
Insectes 189, 344
Instruments musicals 350 a 359

J
Jocs de cartes 300 a 303
L
Laberint magnètic 72
LEGO® 86, 87
Llanternes frontals 345
Lletres magnètiques 308, 309
Lletres tàctils 309
Lletres translúcides 52
Llosetes psicomotricitat 380
Lupa 344
M
Magnet 347
Maons foam 383
Maons glaceres 100
Maons Lado 98
Maons lluminosos 58
Mathlink® 334
Memo... 66, 250 a 255
Microscopi 345, 346
Mikado 288
Mirall 110, 111
Mirall d'exterior 141
Mirall infantil 362, 363
Mirall infinit 60
Mòduls psicomotricitat 364 a 392
Monedes i bitllets 186
Morter 135
Mosaic 104 a 107
Mosaic lluminós 62
Mossegador 111, 112
Moto caminador 80
N
Nines 166 a 172
Nombres Braille 323
Nombres magnètics 323
P
Pala jardí 137
Pala sorra 134, 136
Paleta 135
Pandereta 352
Panell lluminós 50
Panell multiusos 268
Parxís 291 a 294
Patinet 83
Pedres apilables 206
Pedres lluminoses 61
Peluixos 166
Piks Oppi 91
Pilota gran 142
Pinces gegants 52, 76
Piscina xipolleig 137

Índex alfabètic



394

Índex alfabètic

Didàctic 2022-2023

Pissarra exterior 140
Pissarra magnètica 307
Pissarra metàl·liques 307
Planxa fèrrica 261
Play Mats 353, 354
Prismàtics 345
Psicomotricitat 362 a 392
R
Rasclet 134, 136
Rasclet jardí 137
Regadora 132, 136
Regletes 333 a 335
Rellotge 269 a 271
Rellotge escacs 294
Rellotge translúcid 51
Robòtica educativa 6 a 27
Roda mesuradora 336
Rummi Classic 280
S
Sabates per lligar 201
Safata multisensorial 69
Senyals de trànsit 155, 156, 187
Seqüències bàsiques 254

Sistema solar 339, 340
Solar Dinamic 104
Sonall 115
Soroban 318
Sorra Montessori 69
STEM 30 a 36
Superpegs, mosaics gegants 105 a 107
T
Tabas 289
Tablemark 307
Tambor 350
Tangram 330, 331
Tatamis i matalassos psicomotricitat 378 a 381
Taula d'aigua i sorra 137
Taula de planxar 196
Taula d'equilibri 73
Taula lluminosa 61
Tauler escacs 290, 291
Tauler oca 291, 292, 293, 295
Tauler parxís 291 a 294
Taules de llum 50
Taules de multiplicar 319, 327, 328
Teatre d'ombres 182

Telèfon infantil 176
Temporitzador 197
Titelles 181, 182
Tobogan 149, 150
Tractor 122, 158 a 160
Tren fusta 88, 96, 122, 127
Trencaclosques 224, 225, 234 a 247
Tres en ratlla 289
Tricicle 81 a 83
Trompeta 351
Tub assaig 345
Tubs sensorials 63
V
Vehicles 154 a 162
Visor insectes 344
Visualitzador documents 36
X
Xanques 72
Xifres i lletres 285
Xilòfon 351, 358, 359
Xiulet 351, 355
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MD29005 132
MD29014 132
MD29015 134
MD29016 134
MD29030 135
MD29031 135
MD29038 134
MD29039 134
MD29040 133
MD29084 134
MD30581 182
MD30582 182
MD30583 182
MD30584 182
MD30585 183

MD30765 183
MD30766 183
MD30811 183
MD30815 183
MD31031 167
MD31032 167
MD31033 167
MD31034 167
MD31035 167
MD31036 167
MD31037 167
MD31038 167
MD31051 169
MD31052 169
MD31053 169
MD31054 169
MD31055 169
MD31056 169
MD31057 169
MD31058 169
MD31068 168
MD31069 168
MD31088 168
MD31089 168

� MD31100 171
MD31110 168
MD31112 168
MD31114 168
MD31116 168
MD31121 166
MD31122 166
MD31123 166
MD31124 166
MD31125 166
MD31126 166
MD31127 166
MD31128 166
MD31520 169
MD31551 169
MD31552 169
MD31553 169
MD31554 169
MD31555 169
MD31556 169
MD31557 169
MD31558 169
MD31559 169
MD31560 169
MD31561 169
MD31562 169
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MD31627 167
MD31631 167
MD31632 167
MD31633 167
MD31634 167
MD31635 167
MD31636 167
MD31637 167
MD31638 167
MD31639 167
MD31640 167
MD31641 167
MD31642 167
MD31645 167
MD31646 167
MD31671 166
MD31672 166
MD31673 166
MD31674 166
MD31675 166
MD31676 167
MD31677 167
MD31678 167
MD31679 167
MD31680 167
MD31681 167
MD31682 167
MD31696 166
MD31712 205
MD31715 200
MD31727 330
MD31730 203
MD31737 203
MD31742 203
MD31745 202
MD31769 204
MD31771 204
MD31778 204
MD31781 323
MD31785 324
MD31810 106
MD31815 106
MD31820 106
MD31825 106
MD31830 106
MD31861 306
MD31862 107
MD31863 107
MD31864 107
MD31875 309

MD31898 77
MD31902 325
MD31908 186
MD31920 315
MD31925 255
MD31960 326
MD31977 310
MD31978 315
MD32110 331
MD32131 331

� MD32149 324
MD32150 93
MD32151 93
MD32155 93
MD32157 203
MD32158 204
MD32160 51
MD32161 52
MD32164 53
MD32166 54
MD32167 54

� MD32168 51
� MD32169 50
� MD32170 50
� MD32171 50
� MD32172 50
� MD32173 51
� MD32174 51

MD32210 98
MD32220 98
MD32310 99
MD32315 99
MD32337 99
MD32338 99
MD32340 253
MD32345 99
MD32350 251
MD32470 98
MD32657 103
MD35211 225
MD35221 225
MD35231 225
MD36001 241
MD36070 264
MD45141 156
MD45142 156
MD45143 156
MD45150 161
MD45152 161
MD45200 133

MD45201 133
MD45222 72
MD45308 186
MD45309 319
MD45311 324
MD45407 266

� MD75003 119
� MD75004 61
� MD75007 62
� MD75008 62

MD94013 101
MD94039 101
MD94043 102

� MD94052 206
MD94104 104
MD94105 102
MD94116 102
MD95002 103
MD95015 103
MD95022 106
MD95023 105
MD95024 105
MD95030 333
MD95031 338
MD95042 332
MD95044 332
MD95045 331
MD95047 330
MD95050 337
MD95053 320
MD95061 330
MD95064 335
MD95076 105
MD95080 105
MD95084 318
MD95101 48

� MD95102 48
MD95210 333
MD95211 333
MD95213 336
MD95218 337
MD95238 338
MD95270 319
MD96317 170
MD96318 170
MD96319 170
MD96320 170
MD97003 176

� MD97006 176
MD97022 176

MD97024 171
MD97030 314
MD97051 129
MD97096 156
MD97115 101
MD97211 123
MD97217 100
MD97272 116

� MD97315 116
MD97901 52
MD97911 308
MD97913 308
MD97915 323
MD97930 307
MD97932 307
MD99007 347
MD99016 347
MD99020 342
MD99025 344
MD99060 342
MD99101 347
MD99110 344
MD99111 344

� MDAL1041 355
� MDAL1084 355
� MDAL674 357
� MDAL715 357
� MDAL721 356
� MDAL722 356
� MDAL725 356
� MDAL737 357
� MDAL7514 355
� MDAL7634 355
� MDAL925 357
� MDALUKN 359

MDAP14132 128
MDAP14360 237
MDAP14406 237
MDAP14805 238
MDAP14806 238
MDAP17196 325
MDAP17238 237
MDAP17239 237
MDAP17520 128
MDAP17617 227
MDAP18455 244
MDAP18505 274
MDAP18506 274
MDAP18531 342
MDAP18567 208

MDAP18573 271
MDAP18792 307
MDAT011821 135
MDAT012235 160
MDAT014206 185
MDAT016721 146
MDAT016940 184
MDAT016952 185
MDAT041111 157
MDAT041140 157

� MDAT049040 159
MDAT081250 160
MDAT081251 160
MDAT081252 160
MDAT081255 160
MDAT082041 132

� MDAT082050 133
� MDAT09010A 159
� MDAT09011A 159
� MDAT09013A 159

MDAT12606 185
MDAT12630 136
MDAT12635 136
MDAT12651 136
MDAT12660 161
MDAT12662 81
MDAT12680 185
MDAT12681 185
MDAT16015 194
MDAT16030 256
MDAT16041 181
MDAT16049 124
MDAT16050 200
MDAT16084 226
MDAT16101 89
MDAT16102 231
MDAT16104 231
MDAT16106 65
MDAT16107 117
MDAT16110 340

� MDAT16111A 339
MDAT16112 66
MDAT16114 64
MDAT16115 64
MDAT16116 66

� MDAT16117 92
� MDAT16121 54
� MDAT16122 63
� MDAT16123 63
� MDAT16124 250

� MDAT16125 251
� MDAT16126 64

MDAT16160A 236
MDAT16182 252
MDAT16201 118
MDAT16214 310
MDAT16219A 184
MDAT16233 203
MDAT16243A 233
MDAT16244 124
MDAT16263 289
MDAT16288 267
MDAT16290A 184
MDAT16293 200
MDAT16306 194
MDAT16307 194

� MDAT16310 192
� MDAT16311 192
� MDAT16312 192

MDAT16314 191
MDAT16338 230
MDAT16346 124
MDAT16356 127
MDAT16361 126
MDAT16362 318
MDAT16370 89
MDAT16403 184
MDAT16405 316

� MDAT16415 191
MDAT16420 201
MDAT16425 230
MDAT16429 118
MDAT16451 233
MDAT16460A 235
MDAT16461A 235
MDAT16467 128
MDAT16468 124
MDAT16707 320
MDAT16710 229
MDAT16712 117
MDAT16714 117
MDAT16716 117
MDAT16717 117
MDAT177301 170
MDAT201061 158
MDAT202005 132

� MDAT210408 214
� MDAT210410 213
� MDAT210413 213
� MDAT210425 233

� MDAT210426 178
MDAT21101 289
MDAT21210 158
MDAT21211 158
MDAT21212 158
MDAT21215 158
MDAT21236 158
MDAT241052 157
MDAT241067 158
MDAT241112 157
MDAT242110 157
MDAT245512 157
MDAT25556 157
MDAT281330 126
MDAT701270 158

� MDAT89110A 159
� MDAT89111A 159
� MDAT89112A 159
� MDAT90004 83

MDAT90013 83
MDAT90020 138
MDATJPC015 320
MDATJPC017 320
MDATJPC019 320
MDATMD0077 235
MDATMD1002 332
MDATMD1018 340
MDATMD1039 256
MDATMD1041 206
MDATMD1048 277
MDATMD1115 88
MDATMD1116 88

� MDATMD2108 316
MDATMD3012 235
MDATMD3020 242
MDATMD3035 236
MDATMD3075 244
MDATMD3082 244

� MDATMD3083 245
� MDATMD3084 245
� MDATMD3096 242
� MDATMD3097 242

MDATS90002 82
MDATS90003 82
MDATS90009 82
MDATS90010 83
MDATS90449 83
MDATTY004 122

� MDBP00101C 321
� MDBP13015 179
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� MDBP13016 179
� MDBP17005 352
� MDBP17007 351
� MDBP17008 351
� MDBP17009 351
� MDBP1903 353
� MDBP1921 354
� MDBP1929 354
� MDBP1933 354
� MDBP1943 354
� MDBP200111 166
� MDBP200113 166
� MDBP200115 166
� MDBP200228 166
� MDBP200234 166
� MDBP500101 321
� MDBP69692 102
� MDBP69693 102
� MDBPWF1808 208
� MDBPWWF201 236

MDCA008 296
MDCA045 297
MDCA0721 296
MDCA0731 296
MDCA0741 294
MDCA0746 294
MDCA076 294
MDCA090 293
MDCA123 331
MDCA126 285
MDCA146 287
MDCA149 74
MDCA156 288
MDCA158 295
MDCA160 294
MDCA1601 291
MDCA161 280
MDCA162 76
MDCA165 318
MDCA169 290
MDCA210 297
MDCA243 297
MDCA246 297
MDCA301 299
MDCA302 289
MDCA332 279
MDCA337 279
MDCA338 220
MDCA343 261
MDCA410010 326

MDCA453 290
MDCA455 290
MDCA500202 300
MDCA500422 300
MDCA608 294
MDCA619C 294

� MDCA621 295
MDCA628 288
MDCA635 300
MDCA648 291
MDCA674 296
MDCA675 296

� MDCA700 292
MDCA7002 282
MDCA7003 282
MDCA7004 282
MDCA7018 302
MDCA7019 302

� MDCA7057 288
� MDCA7058 279

MDCA7071 220
MDCA7073 214
MDCA710 297
MDCA712 280
MDCA713 285
MDCA714 284
MDCA716 284
MDCA720 280
MDCA749 299
MDCA751 290
MDCA752 292
MDCA8170 123
MDCA8171 123
MDCA8172 113
MDCA8174 229
MDCA8177 125
MDCA8178 104

� MDCA830 295
MDCA851 331
MDCA852 330
MDCA853 288
MDCA854 289
MDCA855 277
MDCA858 208
MDCA859 208
MDCA860 293
MDCA874 309
MDCA875 323
MDCA876 209
MDCA877 269

MDCA880 224
MDCA882 277
MDCA883 278
MDCA887 276
MDCA92 293
MDCA93 293
MDCAC-48 300
MDCADGT001 294

� MDCAF2001 227
� MDCAF2002 253
� MDCAF2011 311
� MDCAF2012 311
� MDCAF2013 326
� MDCAF2014 317
� MDCAF2015 325

MDCAF90 300
MDCAR5035 299
MDCAT133 290
MDCAT134A 292
MDCAT135 291
MDCAT136 291
MDCAT138 292
MDCAT1386 291
MDCAT139 291
MDCAT902 290
MDCAT93 290
MDCAYJ8101 298
MDCAYJ8306 298
MDCAYJ8309 298
MDCAYJ8318 298
MDCAYJ8320 298
MDCAYJ8326 298
MDCAYJ8333 298

� MDCAYJ8367 299
� MDCAYJ8368 299

MDF00104 132
MDF00109 132
MDF00117 132
MDF00122 132
MDF0012208 342
MDF0012209 236
MDF0012210 313
MDF0012213 313
MDF0012214 230
MDF0012215 237

� MDF0014174 262
� MDF0014240 254

MDF00504 132
MDF00509 132
MDF00517 132

MDF00522 132
MDF01004 135
MDF01009 135
MDF01017 135
MDF01022 135
MDF015 133
MDF1041734 340
MDF1041741 241
MDF1041744 308
MDF1041746 266
MDF1041750 319
MDF1041752 242
MDF1043732 262
MDF1043734 241
MDF1043736 306
MDF1043737 317
MDF1043738 340
MDF1045697 306
MDF1045698 310
MDF1045699 241
MDF1045703 236
MDF1046133 242

� MDFA03254 148
� MDFA06280 146
� MDFA08171 80
� MDFA09165 80
� MDFA09590 151
� MDFA09592 149
� MDFA09593 149
� MDFA09595 151
� MDFA09596 151
� MDFA09597 151
� MDFA09709 149
� MDFA10238 137
� MDFA10240 150
� MDFA10242 146
� MDFA10243 150
� MDFA10247 151
� MDFA10248 147
� MDFA10721 148
� MDFA10943 82
� MDFA10962 148
� MDFA12380 147
� MDFA12810 82
� MDFA12990 148
� MDFA13004 147
� MDFA13221 147
� MDFA13223 80
� MDFA13533 148
� MDFA13534 149

� MDFA13650 147
� MDFA13651 149

MDFF06551 293
MDFF20983 301
MDFF20984 301
MDFF20985 301
MDFF20990 301
MDFF20991 301
MDFF20992 301
MDFF21597 301
MDFF21966 301
MDFF28984 296
MDFF30081 296

� MDFL1060 276
� MDFL11504 284
� MDFL11505 277
� MDFL1308 295
� MDFL21001 279
� MDFL27525 285

MDFL28022 209
MDFL29765 288
MDFL29767 287
MDFL29768 287
MDFL30010 329
MDFL30011 329
MDFL30012 338
MDFL30013 328
MDFL30014 328
MDFL30015 328
MDFL30016 317
MDFL30017 30
MDFL30020 238
MDFL30021 238
MDFL30022 252
MDFL30023 201
MDFL30026 238
MDFL30027 238
MDFL30028 252
MDFL30029 201
MDFL30032 238
MDFL30033 238
MDFL30034 252
MDFL30035 201

� MDFL30039 301
� MDFL31097 285
� MDFL3570 287

MDFL4200 289
� MDFL9506 277

MDGEO023 44
MDGEO024 44

MDGEO056 38
MDGEO057 38
MDGEO120 39
MDGEO158 38

� MDGEO194 44
� MDGEO204 39
� MDGEO211 39

MDGEO230 44
MDGEO231 40
MDGEO232 40
MDGEO233 41
MDGEO234 41
MDGEO235 41
MDGEO236 43
MDGEO237 43
MDGEO238 43

� MDGEO239 46
� MDGEO256 42
� MDGEO259 42

MDGEO272 47
MDGEO273 47
MDGEO471 47
MDGEO472 47
MDGEO473 47

� MDGEO764 45
� MDGEO765 45
� MDGEO768 45

MDGO01012 247
MDGO19811 112
MDGO19814 116

� MDGO19873 302
MDGO41201 267
MDGO41202 326
MDGO41203 311
MDGO41204 341
MDGO41206 341
MDGO41208 311

� MDGO43021 187
MDGO453060 232
MDGO453157 335
MDGO455246 126
MDGO46204 285
MDGO463863 309
MDGO46931 280
MDGO50200 220
MDGO50203 89
MDGO50263 226
MDGO50267 226

� MDGO50270 252
� MDGO50271 125

MDGO51050 320
MDGO51100 332
MDGO51105 334
MDGO51106 335
MDGO51305 269
MDGO51307 269
MDGO51315 269
MDGO51316 269
MDGO51351 266
MDGO52023 171
MDGO53023 232
MDGO53025 232
MDGO53032 232
MDGO53052 231
MDGO53053 231
MDGO53074 232
MDGO53117 231
MDGO53131 233
MDGO53132 128
MDGO53134 233
MDGO53136 104
MDGO53140 104
MDGO53146 264
MDGO53154 117
MDGO53156 200
MDGO53327 226
MDGO53329 234
MDGO53412 250
MDGO53414 251
MDGO53416 227
MDGO53426 234
MDGO53435 250
MDGO53436 250
MDGO53446 252
MDGO53455 124
MDGO53457 117
MDGO53473 211
MDGO53475 235
MDGO53476 210
MDGO53477 211
MDGO55125 269
MDGO55157 318
MDGO55216 127
MDGO55220 125
MDGO55234 224
MDGO55237 128

� MDGO55260 234
� MDGO55261 278
� MDGO55262 278
� MDGO55263 252
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� MDGO55265 211
MDGO617953 247
MDGO617958 247
MDGO63714 325
MDGO63715 312
MDGO63727 317
MDGO63745 359
MDGO63747 313

� MDGO63787 312
� MDGO63793 260
� MDGO63794 312
� MDGO63896 256

MDGO68941 254
MDGO68942 243
MDGO68943 254
MDGO68947 243
MDGO68952 311
MDGO68954 326
MDGO68969 254
MDGO68973 327
MDH46550 357
MDH96000 355
MDH96001 355
MDH96002 355
MDH96003 355
MDH96005 355
MDH96006 355
MDH96007 355
MDH96008 356
MDH96009 356
MDH96010 356
MDH96011 356
MDH96012 356
MDH96013 356
MDH96014 356
MDH96015 356
MDH96016 356
MDH96017 356
MDH96018 356
MDH96019 356
MDH96020 356
MDH96021 357
MDH96022 357
MDH96023 357
MDH96024 356
MDH96025 357
MDH96026 357
MDH96027 357
MDH96050 357
MDH96051 357

MDH96052 357
MDH96053 357
MDH96054 357
MDH96055 358
MDH96056 358
MDH96057 358
MDH96058 358
MDH96059 358
MDH96060 358
MDH96061 358
MDH96062 358
MDH96063 358
MDH96064 358
MDH96065 357
MDH96066 357
MDH96067 357
MDH96068 357
MDH96069 357
MDH96070 357
MDH96071 357
MDH96072 358
MDH96073 358
MDH96074 358
MDH96075 358
MDH96076 359
MDH96077 359
MDH96210 359
MDHE706 227
MDHE863 343
MDHE917 308
MDHE926 257
MDHE927 261
MDHE928 262
MDHE942 187
MDHE949 110
MDHE950 110
MDHE951 110
MDHE952 110
MDHE984 336
MDHE985 323
MDI20005 265
MDI20030 276
MDI20031 74
MDI20039 266
MDI20045 309
MDI20050EN 314
MDI20050ES 314
MDI20090EN 314
MDI20090ES 314
MDI20401 255

MDI20402 255
MDI20403 255
MDI20404 255
MDI20407 255
MDI20410 255
MDI20411 255

� MDI20412 65
MDI20521 30
MDI20522 220
MDI20523 339
MDI20529 228
MDI20530 265
MDI20542 264

� MDI20545 260
MDI20547 260
MDI20551 263
MDI20552 261
MDI20553 263
MDI20554 263
MDI20556 257
MDI20557 257

� MDI20590 347
MDI20600 65
MDI20610 66
MDI20611 66
MDI20612 322
MDI20613 306
MDI20615 64
MDI20616 67

� MDI20617 67
MDI20620 265
MDI20800 258
MDI20801 258
MDI20802 258
MDI20803 258
MDI20822 341

� MDI20823 261
� MDI20824 228
� MDI20825 228
� MDI20826 228

MDI20831 258
MDI20840 259
MDI20845 259
MDI20846 260
MDI30120 268
MDI30369 256
MDI30601 265
MDI30641 253
MDI30642 253
MDI30643 253

MDI30651 254
MDI30652 254
MDI30670 265
MDI30675 226
MDI30676 327
MDI30692 337
MDI30693 271
MDI30694 271

� MDI30698 327
� MDI30765 264

MDI30770 314
MDI30957 262
MDI30959 261

� MDI33050 228
MDI33103 250
MDI33105 307
MDI33110 324

� MDI38900 263
� MDI38995 264

MDI39010 268
MDI40105 268
MDI50201 234
MDI50221 234
MDI50222 234
MDI52215 240
MDI52224 240
MDI52235 240
MDI52248 240
MDI52270 241

� MDI64001 182
MDI65001 181

� MDI70020 67
MDI70021 67
MDI70050 271
MDL050 191
MDL246206 128
MDL953460 352
MDL953461 353
MDL955474 353
MDL9571409 352
MDL9578034 353
MDL958288 353
MDL959878 353
MDLA111 101
MDLA120 98
MDLA204 336
MDLA2171 335
MDLA2211 333
MDLA2271AD 333
MDLA307 310

MDLA425 202
MDLA430 202
MDLA432 202
MDLA451 202
MDLA4535 99
MDLA4546 204
MDLA472 205
MDLA480 330
MDLA487 99
MDLA488 99
MDLA626 72
MDLA627 77
MDLA628 77
MDLA629 77
MDLA905 187

� MDLD199SNT 209
MDLD53120 302

� MDLD53160 303
MDLD53228 303
MDLD53243 302

� MDLD53265 303
� MDLD53266 303
� MDLD78SGAT 283

MDLD80305 312
MDLD80306 312

� MDLD803062 221
� MDLD803065 209

MDLD80451 312
MDLD80452 280
MDLD80458 281
MDLD80800 219
MDLD80821 224
MDLD80842 287
MDLD80871 281
MDLD80894 281
MDLD80905 286
MDLD80909 282
MDLD80944 310
MDLD80954 224
MDLD80955 275

� MDLD80976 303
MDLD80980 275

� MDLD8SGJAK 283
� MDLD96SGAP 283
� MDLD97SGCW 283

MDLDG021ES 213
MDLDG023ES 212
MDLDG024ES 213
MDLDG025ES 213
MDLDG026ES 214

MDLDG030ES 210
MDLDG031ES 212
MDLDG033ES 212
MDLDG037ES 210
MDLDG090ES 214

� MDLDG093ES 219
� MDLDG094ES 219

MDLDG281ES 216
MDLDG434ES 215

� MDLDG445ES 218
� MDLDG480ES 218

MDLDG540ES 219
� MDLDSG034 218
� MDLDSG301 218

MDLDSG411 217
MDLDSG423 217
MDLDSG455 216

� MDLDSG467 217
MDLDSG477 217

� MDLDSG479 218
MDLDSG488 216
MDLDSGT221 215
MDLDSGT240 214
MDLDSMX221 210
MDLDSMX222 210
MDLDSMX230 209
MDLED00470 35
MDLED00471 34
MDLED45005 86
MDLED45019 87
MDLED45020 87
MDLED45027 86
MDLED45029 86
MDLED45030 87
MDLED45400 35
MDLED45401 34
MDLEEI2889 276
MDLEEI2943 317
MDLEEI3049 65

� MDLEEI3405 275
MDLEEI4114 107
MDLEEI4127 35
MDLEEI4171 179
MDLEEI4176 32

� MDLEEI5091 344
� MDLEEI5111 344

MDLEEI5112 345
MDLEEI5260 345

� MDLER0477 307
MDLER0617 337

MDLER0619 337
MDLER0688 190

� MDLER0696 190
MDLER0835 190
MDLER0838 189
MDLER0839 190
MDLER0898 338
MDLER0921 339
MDLER1768 321
MDLER1776 332
MDLER1963 343

� MDLER2095 270
MDLER2102 270
MDLER2206 309

� MDLER2208 319
MDLER2446 346
MDLER2509 337
MDLER2510 337
MDLER2655 262
MDLER2774 344
MDLER2779 345
MDLER2788 345
MDLER2822 32
MDLER2824 33
MDLER2827 32
MDLER2833 33
MDLER2843 33
MDLER2845 33

� MDLER2869 32
MDLER2937 8
MDLER2938 8
MDLER2946 346
MDLER2963 343
MDLER2964 343
MDLER3080 31
MDLER3201 316

� MDLER3220 270
MDLER3311 329
MDLER3341 322
MDLER3369 180
MDLER3370 180
MDLER3371 110
MDLER3372 179
MDLER3373 111

� MDLER3766 296
MDLER3769 197
MDLER3774 197
MDLER3776 197
MDLER4292 338
MDLER4429B 346
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MDLER4481 322
MDLER4963 76
MDLER5070 205

� MDLER5552 275
MDLER5556 319
MDLER5558 76

� MDLER5559 136
MDLER5963 76
MDLER6216 321

� MDLER6373 256
MDLER6380 227
MDLER6401 205
MDLER6447 262
MDLER6706 119

� MDLER6708 190
MDLER6709 120
MDLER6710 121
MDLER6712 322
MDLER6806 120
MDLER6807 116
MDLER6808 321
MDLER6909 197
MDLER7204 126
MDLER7289 316
MDLER7699 328
MDLER7731 321
MDLER7735 244
MDLER8441 329
MDLER8592 201
MDLER8904 119
MDLER9045 116
MDLER9075 65
MDLER9079 129
MDLER9091 119
MDLER9094 120

� MDLER91244 313
� MDLER9162 31
� MDLER9228 31

MDLER9230 129
� MDLER92419 61

MDLER9242 129
MDLER9243 129
MDLER9273 184
MDLER9283 284
MDLER9284 221

� MDLER9295 34
� MDLER93386 61

MDLER9722 183
MDLER97244 184
MDLER9745D 184

MDLESP0026 186
MDLESP0192 309

� MDLESP0343 336
� MDLESP0949 334
� MDLESP0950 334

MDLESP1450 135
MDLESP1451 135
MDLESP1452 135
MDLESP1800 186
MDLESP2503 229
MDLESP2528 229
MDLESP2629 187

� MDLESP2784 346
MDLESP3377 179
MDLESP4286 334
MDLESP4299 334
MDLO302197 281
MDLSG091ES 216
MDLSG426ES 215
MDLSG433ES 215
MDLSG442ES 219
MDMO000E18 389
MDMO000E23 389
MDMO001E18 389
MDMO001E23 389
MDMO002E18 389
MDMO002E23 389
MDMO003E18 389
MDMO003E23 389
MDMO004E18 389
MDMO004E23 389
MDMO005E18 389
MDMO005E23 389
MDMO010E18 390
MDMO010E23 390
MDMO012E18 391
MDMO012E23 391
MDMO013E18 391
MDMO013E23 391
MDMO014E18 391
MDMO014E23 391
MDMO015E18 391
MDMO015E23 391
MDMO016E18 391
MDMO016E23 391
MDMO017E18 391
MDMO017E23 391
MDMO018E18 391
MDMO018E23 391
MDMO019E18 391

MDMO019E23 391
MDMO020E18 391
MDMO020E23 391
MDMO021E18 391
MDMO021E23 391
MDMO022E18 391
MDMO022E23 391
MDMO023E18 392
MDMO023E23 392
MDMO024E18 392
MDMO024E23 392
MDMO025E18 392
MDMO025E23 392
MDMOB1000 389
MDMOB1001 389
MDMOB1002 389
MDMOB1003 389
MDMOB1004 389
MDMOB1005 389
MDMOB1006 390
MDMOB1007 390
MDMOB1008 390
MDMOB1009 390
MDMOB1010 390
MDMOB1011 390
MDMOB1012 391
MDMOB1013 391
MDMOB1014 391
MDMOB1015 391
MDMOB1016 391
MDMOB1017 391
MDMOB1018 391
MDMOB1019 391
MDMOB1020 391
MDMOB1021 391
MDMOB1022 391
MDMOB1023 392
MDMOB1024 392
MDMOB1025 392
MDOT111438 67
MDOT125482 92
MDOT133782 178
MDOT158665 239
MDOT20293 238
MDOT20712 239
MDOT20729 239
MDOT20989 182
MDOT302249 286
MDOT302253 286
MDOT302273 286

MDOT302618 286
MDOT302624 286
MDOT303109 328
MDOT303544 286
MDOT303637 286
MDOT304278 303
MDOT304923 286
MDOT305716 303
MDOT305719 303
MDOT306248 90
MDOT306249 90
MDOT306250 90
MDOT306251 90
MDOT345609 267
MDOT350161 259
MDOT351438 239
MDOT377829 118
MDOT671745 72
MDOT700000 230
MDOT700001 178
MDOT700056 196
MDOT700106 81
MDOT700107 93
MDOT700152 186
MDOT700157 196
MDOT700159 196
MDOT71135 247
MDOT71159 247
MDOT74778 236
MDOT74785 238
MDOT74990 293
MDOT78110 246
MDOT81790 251
MDOTCL3001 246
MDOTCL3008 246
MDOTCL3009 246
MDOTE41166 185

� MDRTBB0002 95
� MDRTBB0005 95
� MDRTBB0006 94
� MDRTBB0008 94
� MDRTBB0010 94
� MDRTBB0101 95
� MDRTBB0106 95
� MDRTBB0187 95
� MDRTBB0239 96
� MDRTBB0240 96
� MDRTBB0241 96
� MDRTBB0243 96
� MDRTBB0245 96

� MDRTBLU001 112
� MDRTBLU003 112
� MDRTE33581 115
� MDRTE33584
111156
� MDRTE33634 137
� MDRTE33635 137
� MDRTE33636 137
� MDRTE33637 137
� MDRTE33638 137
� MDRTE33644 137
� MDRTE33650 138
� MDRTE33713 138
� MDRTGA022 142
� MDRTGA050 143
� MDRTGA093 142
� MDRTGA130 74
� MDRTGA148 143
� MDRTGA162 74
� MDRTGA174 145
� MDRTGA204 145
� MDRTGA230 144
� MDRTGA241 143
� MDRTGA242 295
� MDRTGA264 145
� MDRTGA294 221
� MDRTGA303 145
� MDRTGA305 144
� MDRTGA319 229
� MDRTGA332 143
� MDRTGA344 143
� MDRTGA347 274
� MDRTGA350 278
� MDRTGA364 142
� MDRTGA365 75
� MDRTGA366 75
� MDRTGA369 327
� MDRTGA372 221
� MDRTGA380 144
� MDRTGA411 143
� MDRTGA416 73
� MDRTGA420 142
� MDRTGA425 145
� MDRTGA426 144
� MDRTGA427 144
� MDRTGA428 144
� MDRTVBLO71 97
� MDRTVBLO80 97
� MDRTVTOY03 112
� MDSU103A 137

� MDSU884 146
� MDSU885 150
� MDSU886 146
� MDSU888 150

MDTAR00805 140
MDTAR01500 140
MDTAR01502 140
MDTAR01682 140
MDTAR02101 141
MDTAR10279 141
MDTC1416 126
MDTC181076 243
MDTC181093 245
MDTC181117 243
MDTC181121 245
MDTC182054 75
MDTC182056 75

� MDTC1BEACH 133
� MDTC20SBA 112
� MDTC21A 114

MDTC3451 177
MDTC3479 81
MDTC3485 177
MDTC3487 177
MDTC3490 177
MDTC3492 177
MDTC3493 177

� MDTC3603 192
� MDTC3618 192
� MDTC3619 193
� MDTC3620 193
� MDTC3621 193
� MDTC3622 193
� MDTC3623 193

MDTC3703 178
MDTC40112 118
MDTC40113 116
MDTC40202 113
MDTC4101 207
MDTC4125 125

� MDTC4514 196
MDTC4636 231

� MDTC5105 127
MDTC5108 126
MDTC5136 207
MDTC5137 80

� MDTC5183 88
MDTC5189 72
MDTC5198 73
MDTC5220 115

MDTC5229 115
MDTC5242 64
MDTC5307 176
MDTC5319 201

� MDTC5360 205
MDTC5372 204

� MDTC5379 154
MDTC5403 118

� MDTC5458 270
� MDTC5459 211
� MDTC5468 212

MDTC5652 73
MDTC5654 323
MDTC5671 308
MDTC5674 176
MDTC5683 72

� MDTC5689 155
� MDTC5690 155
� MDTC5691 155
� MDTC5692 155
� MDTC5722 127
� MDTC5729 127
� MDTC5735 73
� MDTC5736 73
� MDTC6203 155
� MDTC6208 154

MDTC6280 154
MDTC6281 154
MDTC6282 154
MDTC6283 154
MDTC6284 154

� MDTC6285 154
� MDTC6286 154

MDTC6401 350
MDTC6404 350
MDTC6405 351
MDTC6424 350
MDTC6427 350
MDTC6435 350

� MDTC7016 351
MDTC7124 172

� MDTC7142 172
MDTC7156 172
MDTC7353 173
MDTC7354 173
MDTC7355 173
MDTC7356 173
MDTC7357 173
MDTC7358 173

� MDTC8508 110
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� MDTC8510 110
� MDTCBK02 91

MDTCCA8586 115
� MDTCCC01 91

MDTCD01010 114
MDTCD01023 114
MDTCD01028 113
MDTCD01029 113
MDTCFLADD2 325
MDTCFLHMF 318
MDTCFLIHF 318
MDTCFLSUB2 325
MDTCFLWDD 318
MDTCFLWGO 318
MDTCFMULT2 325
MDTCGB1312 163
MDTCHY1009 162
MDTCIR1156 163
MDTCL8030 112
MDTCL90422 111
MDTCL90522 111
MDTCL90523 111
MDTCL90805 111
MDTCLB1060 162

� MDTCLD4433 194
� MDTCLD4460 195
� MDTCLD4461 195

� MDTCLD4468 195
� MDTCLD4469 195
� MDTCLD7015 352
� MDTCLD7065 195
� MDTCLD7072 80

MDTCRR1026 162
MDTCRTK01R 162
MDTCSC0001 274

� MDTCSK02 91
MDTCSTK01R 115
MDTCZPX001 274
MDTEL00359 315
MDTEL00360 315
MDTEY00254 55
MDTEY00926 100
MDTEY01034 141
MDTEY01100 56
MDTEY01150 139
MDTEY01163 114
MDTEY03421 191
MDTEY04177 230
MDTEY04238 206
MDTEY04676 206
MDTEY04767 115
MDTEY04819 88
MDTEY04952 139
MDTEY04981 123

MDTEY05073 114
MDTEY06028 207
MDTEY06048 100
MDTEY06085 55
MDTEY06100 92
MDTEY06519 322
MDTEY06926 197
MDTEY07121 48
MDTEY07170 135
MDTEY07202 59
MDTEY07204 59
MDTEY07231 59
MDTEY07285 53
MDTEY07307 59
MDTEY07317 53
MDTEY07321 52
MDTEY07486 207
MDTEY07559 53

� MDTEY07941 48
� MDTEY10018 60

MDTEY10425 197
� MDTEY10435 58
� MDTEY10565 63
� MDTEY10917 58

MDTEY10970 56
� MDTEY10971 63

MDTEY10974 57

MDTEY10995 92
MDTEY11006 62
MDTEY11032 58

� MDTEY11108 57
� MDTEY11135 58

MDTEY11364 62
� MDTEY11634 97
� MDTEY11674 55
� MDTEY11677 136
� MDTEY11955 343

MDTFU00202 141
MDTMSPARK 60
MDTMSSH 60

� MDTO13197 121
� MDTO13418 121
� MDTO13906 89
� MDTO13913 89
� MDTO15351 122
� MDTO15382 122
� MDTO15443 122
� MDTO15450 122
� MDTO15467 122

MDTSC01101 48
� MDTSC1000 345

MDTSD08045 61
MDTSD09091 60

� MDTSD10015 56

MDTSD12576 59
MDTTUFFB 141
MGO53467 224
MGO53468 225
MGO53469 225
NT10BEE100 9
NT10BEE150 9
NT10BEE200 9
NT10BEE250 9
NT10BEE275 9
NT10BEE325 12
NT10BEE350 12
NT10BEE375 12
NT10BEE400 12
NT10BEE425 12
NT10BEE450 12
NT10BEE475 13
NT10BEE500 13
NT10BEE525 13
NT10BEE550 13
NT10BEE575 13
NT10BEE600 14
NT10BEE650 14
NT10BEE750 17
NT10BEE800 17
NT10BEP100 16
NT10BEP200 16

NT10BEP300 16
NT10BEP400 16
NT10BEP500 16
NT10BET100 14
NT10BET150 14
NT10BET200 14
NT10BET250 14
NT10BET300 14
NT10BET350 15
NT10BET400 15
NT10BET450 15
NT10BET500 15
NT10BET550 15
NT10BET600 15
NT10BLB100 10
NT10BLB200 10
NT10BLB250 11
NT10BLB300 10
NT10BLB320 10
NT10BLB340 10
NT10BLB360 11
NT10BLB380 11
NT10BLB400 11
NT10BLB500 11
NT10BLB600 17
NT10BLB700 11
NT10INB050 18

NT10INB060 17
NT10INB080 17
NT10INB100 18
NT10INB300 18
NT10PRO100 18
NT10PRO200 19
NT10PRO300 19
NT10PRO500 19
NT9HUE0100 35
NT9HUE0200 35
NT9HUE0300 35
NT9HUE0400 35
NTLER2831 6
NTLER2835 7
NTLER2841 6
NTLER2861 6
NTLER2862 7
NTLER2863 6
NTLER2935 7
NTLER2936 7
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Fes les teves
compres online a

www.hiperescola.cat

Poli. Ind. Domeny. C/ d’Adri, 27 • 17007 Domeny
Telèfon: 972 22 20 94 • e-mail: info@hiperescola.cat • comandes@hiperescola.cat

Hoja de pedido

Referència Quantitat Descripció Preu unitari TOTAL

Client:

Carrer:

Població: Província: Data:

Codi postal: Telèfon: C.I.F./N.I.F.: Codi client:

Observacions

e-mail:

Full de comanda

Full per fotocopiar

https://www.hiperescola.cat
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