
Blocs de construcció
166 Just Blocks

Brúixola metàl·lica

10,95€78,95€ 24,95€

Botiga
de joguines
ON-LINE!

Joguines per a
6, 7 i 8 anys

L'Oca de les emocions

Vertiplay Stem
Original Doble

69,95€

Catàleg interactiu.
Fes clic sobre les fotografies.

Tenim cura del joc

Enviem en 24/48h Les devolucions són 
gratuïtes

Lliurem a domicili o 
a oficina MRW

No saps què regalar?
Consulta’ns

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/vertiplay-paret-stem-original-doble
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/blocs-just-blocks-medium-166
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/oca-emocions
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/joc-joguina-ciencia-natura/bruixola-terra-kids-Haba


Joguines per a 6, 7 i 8 anys

Jocs per crear

Pack de 6 témperes
naturals de 250ml

Joc amb foscor

Peces mandales

www.jugaia.com

13,70€

14,95€

10 retoladors
per a bufar

9,95€

Pissarra de llum A4

23,20€

Dinosaures 3D brillants

4,95€

Taules de llum

Veure tots els jocs de llum

Diferents preus

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/mini-mons-i-joc-lliure/36-petits-ous-mandala
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/retoladors-malinos-cool
https://www.jugaia.com/ca/creativitat-al-natural/tempera-natural-6-colors
https://www.jugaia.com/ca/joc-llum-foscor
https://www.jugaia.com/ca/joc-llum-foscor
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/pizarra-llum-pintafluo-A4
https://www.jugaia.com/ca/taules-de-llum
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-llum-foscor/joc-ombra-mirall/dinosaures-3D-brillants
https://www.jugaia.com/ca/creativitat-al-natural/tempera-natural-6-colors


Joguines per a 6, 7 i 8 anys

Construccions sorprenents
Kapla

200 peces

Carebit
The Offbits

47,95€

14,95€

Circuit
de caniques

Quadrilla Fugida
del Castell

89,95€

Magna-Tiles
100 peces
119,90€

Tots els aprenentatges són divertits
si els fem jugant

Veure totes les construccions

Matemàtiques

Llegir i escriure

Descobreix moltíssims més jocs
i joguines per a nens de 6,7 i 8 anys

www.jugaia.com

Emocions

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/materials-didactics
https://www.jugaia.com/ca/joguines-nens-5-6-7-8-anys
https://www.jugaia.com/ca/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio
https://www.jugaia.com/ca/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-blocs-fusta-kapla-200-peces
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/quadrilla-fugida-castell
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/kit-personatges-carebit-offbits
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/magna-tiles-100-peces
https://www.jugaia.com/ca/descobrir-les-emocions
https://www.jugaia.com/ca/jocs-matematiques-manipulatives
https://www.jugaia.com/ca/jocs-aprendre-llegir-escriure


Algunes idees per triar joguines
i jocs per a nens de 6 a 8 anys

Escolliu les joguines des de la necessitat, no la impulsivitat.

Menys és més: trieu menys joguines però de més qualitat, amb més vida lúdica.

Penseu en el moment en què es troba l’infant. Segur que trobeu la proposta perfecta!

www.jugaia.com

I recordeu:

I si voleu idees, suggeriments 
o teniu dubtes: escriviu-nos!

@jugaiashophola@jugaia.com

Els seus interessos s'amplien 

moltíssim i cal buscar temes que els 

cridin l'atenció, com els animals 

o l'espai.

Joguines per a 6, 7 i 8 anys

La lectoescritura sol estar 

consolidada i això dóna molt de 

peu a provar jocs de taula més 

interessants.

Sempre és bona idea 

contrarestar l'atracció per la 

“tecnologia” amb propostes de 

joc al carrer. Si són divertides 

s'oblidaran de les pantalles!

Són capaços d'aprofundir 

més en les emocions. Per 

acompanyar-los hi ha multitud 

de jocs i llibres que en parlen 

de manera meravellosa. 

mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/


Joguines per a 6, 7 i 8 anys

Jocs de taula

Robot Face Race
Joc d’observació

Joc de destresa

Joc d’observació

Joc de recol·lecció

Joc de tàctica

www.jugaia.com

32,95€

Rescata al Ralf
29,95€

Tresor brillant
16,95€

El club de las Zarpas
15,90€

Katamino
32,95€

Visita el nostre blog i descobreix-los

Us agraden els jocs de detectius i aventurers?
www.jugaia.com/blog

Veure tots els jocs de taula

Trencaclosques
Postman

34,90€

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula
https://www.jugaia.com/ca/jocs-de-taula
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/robots-face-race-joc-taula
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-rescata-ralf
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/puzles-i-trencaclosques/joc-katamino-gigamic
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/postman-joc-observacio-londji
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/tresor-brillant-haba
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-club-zarpas-haba
https://www.jugaia.com/ca/blog/jocs-de-taula-per-detectius-i-aventureres-n15


Clàssics que sempre triomfen...

Joguines per a 6, 7 i 8 anys

Jocs a l’exterior

Kit d'observació d'insectes

Diana Gegant

24,90€

24,90€

Trompeta 
multi-bombolles

8,95€

Arc i fletxes
25,95€

Gigi Bloks
XXL 60 peces

Carretera Flexible
de cautxú Way

to Play 12 peces

47,95€

33,00€

Joc de reacció en
cadena Zig and Go 28 peces

31,90€

Dino tattoos
6,90€

Júlia
16,95€

Veure tots els jocs d’exterior

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica
https://www.jugaia.com/ca/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/kit-observacio-insectes
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/trompeta-bombolles-sabo-pustefix
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/joc-diana-gran
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/arc-fletxes-infants
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/joc-construccio-gigi-bloks-xxl-60-pcs
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/joc-zigandgo-28-djeco
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/calcomanies-nens-dinosaur-tattoos
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cotxes-transports-joguina/carretera-flexible-cautxu-12-peces-way-to-play
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/llibres-de-tela-peluixos/nina-toveta-julia-little-dutch


Davant error tipogràfic,
els preus correctes són els publicats

a la pàgina web.

935 156 041 hola@jugaia.com @jugaiashop

Contacteu-nos, ens fa il·lusió!

*Amb compres superiors a 100€
*Promoció vàlida des del 8 d’octubre

fins a fi d’existències

Emporteu-vos aquest 
sac de jute de franc!

I perquè Ses Majestats
puguin deixar les joguines...

Condicions vàlides fins el 
8 de gener de 2022

Recicla’m!

Al sac i ben lligat

NO DEIXEU
LES COMPRES FINS

 L’ÚLTIM
MOMENT

Aquest Nadal es preveuen moltes compres per 
Internet, així que us recomanem que anticipeu 
la vostra comanda: 

Evitareu col·lapses de missatgeria

No us quedareu sense allò 
que voleu
Gaudireu d’un merescut Nadal 
sense presses

Devolució sense costos fins
febrer

https://www.jugaia.com/ca/
mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/

