
Joc per formar paraules
Bananagrams

Cronòmetre

14,95€

Joc cooperatiu 
Rescat

35,00€19,95€

Joguines
+ 9 anys

Botiga
de joguines
ON-LINE!

Electrokit amb 
198 experiments

41,95€

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/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/joc-joguina-ciencia-natura/electrokit-198-experiments
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-paraules-bananagrams
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-classics-i-per-a-experts/joc-taula-cooperativo-rescate
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/cronometre-infantil


Joguines a partir de 9 anys

Robòtica, programació i lògica

Construeix el teu 
robot Solar Rover 

Botley 2.0 

www.jugaia.com

84,95€

18,95€

Ubongo
39,95€

Gravity maze
36,95€

Concept
30,95€

Joc de lògica espacial

Joc de circuit de bales

Joc 
d’associació

d’imatges

Novetat

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/robot-botely-programacio-codificar-learning-resources
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/joc-joguina-ciencia-natura/cotxe-solar-green-science-4m
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-classics-i-per-a-experts/joc-ubongo-devir
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/gravity-maze-thinkfun
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-classics-i-per-a-experts/concept


Joguines a partir de 9 anys

Puzzles i encaixables
Puzzle Casa de l’arbre

Puzzle La marxa
de les dones

15,95€

24,95€

Quoridor
32,95€

Veure tots els puzzles i encaixables

Puzzle Gradient 
1000 peces

500 peces

Joc d’estratègia

200 peces

18,95€ 4 en ratlla 3D
28,50€

Novetat

Novetat

Novetat

Novetat

Dames xineses
17,95€

https://www.jugaia.com/ca/puzzles-i-encaixables
https://www.jugaia.com/ca/puzzles-i-encaixables
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/puzles-i-trencaclosques/puzzle-casa-arbre-200-peces-djeco
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/puzles-i-trencaclosques/puzzle-500-peces-marxa-dones
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/gradient-cloudberries-puzzle-1000-peces
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/quoridor
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-dames-xineses-fusta
https://www.jugaia.com/ca/joguines-de-proximitat/joc-4-en-ratlla-tridimensional


Joguines a partir de 9 anys

Jocs de tauler

Jocs de cartes

El rei dels daus

Joc de tàctica

Joc educatiu

Joc d’estratègia
i atzar

Joc de memòria

www.jugaia.com

16,50€

Els països del món
26,80€

Joc de descartar

Sushi go!
10,25€

Batasaurus
8,50€

Prime Climb
19,95€

Jocs de taula Veure tots els jocs de taula

Joc de càlcul
matemàtic

River
38,95€

Desafiaments de la naturalesa

Joc d’estratègia

Animals del mar
8,50€

Cheese Rescue
11,50€

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/jocs-de-taula-classics-i-per-a-experts/rei-dels-daus
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/paisos-mon-haba
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-prime-climb-thinkfun
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-taula-river-marbushka
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-classics-i-per-a-experts/joc-cartes-sushi-go
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-cartes-batasaurus-djeco
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/desafiaments-de-la-naturalesa-animals-del-mar
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-cartes-cheese-rescue-djeco


Què cal tenir en compte per triar joguines 
i jocs per a nens més grans de 9 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

Tot i que aviat començaran a deixar 

la infància enrere, hi ha un clàssic 

que sempre funciona: els jocs en 

família.

Els encanten els reptes. 

Podem plantejar desafiaments 

intel·lectuals, artístics o de 

construcció.
La tecnologia pot ser un aliat: 

hi ha fantàstics jocs relacionats 

amb la robòtica, o que connecten 

tecnologia i ciència.

Joguines a partir de 9 anys

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


Jocs a l’exterior

Joguines a partir de 9 anys

Construccions sorprenents

 Tomtect 180 peces
34,00€

Mini Trigonos L
59,50€

Corda llarga per a
saltar 4’5 m

12,95€

Pols Holi (100 grams)
1,65€

8,32€
Galleda de metall petita

9,02€
Eines de jardí

12,95€
Pala

Veure totes les construccions

Veure tots els jocs d’exterior

Visita el nostre blog

Nenes, nens i pantalles. Què diuen els experts?
www.jugaia.com/blog

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-construccio-tomtect-180-peces
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/mini-trigonos-l
https://www.jugaia.com/ca/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/pols-holi-100-grams
https://www.jugaia.com/ca/jocs-platja-jardi/galleda-metall-petita-nens
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/corda-llarga-me-and-mine
https://www.jugaia.com/ca/blog/nens-nenes-pantalles-n45
https://www.jugaia.com/ca/jocs-platja-jardi/eines-jardi-nens
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/pala-jardi-infantil


Clàssics que sempre triomfen

Joguines a partir de 9 anys

 Dixit
33,95€

 L’Illa Prohibida
25,90€

Plastilina Intel·ligent
14,95€

Joc cooperatiu

El gran llibre dels ocells
19,00€

Rummikub de fusta 
     en maletí

40,95€

Talo
59,50€

Descobreix moltíssims més jocs
i joguines per a més de 9 anys

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/joc-taula-dixit
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-classics-i-per-a-experts/joc-taula-cooperativo-illa-prohibida
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/joc-joguina-ciencia-natura/plastilina-inteligent-magnetica-daurada
https://www.jugaia.com/ca/llibres-jugar-i-descobrir/gran-llibre-ocells
https://www.jugaia.com/ca/joguines-amb-valors/joguines-jocs-regles/joc-rummikub-de-fusta-maleti
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-talo-apren-matematiques
https://www.jugaia.com/ca/joguines-8-a-12-anys
https://www.jugaia.com/ca/llibres-jugar-i-descobrir/gran-llibre-ocells
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/joc-joguina-ciencia-natura/plastilina-inteligent-magnetica-daurada


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

