Cada joguet pot contribuir a
desenvolupar una destresa o
habilitat i totes són importants

DEMANA AJUDA

El rosa no és de xiqueta
ni el blau de xiquet

Regala joguines per a compartir.
Mira que a la caixa i la presentació
isquen xiquets i xiquetes
Aprofita l'oportunitat educativa
que esta joguina pot brindar-te,
compartint el temps de joc per a
transmetre valors d'igualtat i
respecte
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Deixal’s
jugar amb
llibertat

Dóna-li als teus fills i filles
llibertat per a jugar!

7. Busca jocs i joguets que potencien la
igualtat
en
la
participació
i
el
desenvolupament de sentiments i afectes,
sense diferenciar entre xics i xiques.

El que les xiquetes i els xiquets aprenen
per iniciativa pròpia durant el joc lliure,
no pot ser aprés d'una altra manera.

8. Evita jocs, joguets i videojocs violents.
Educa per a resoldre problemes de manera
positiva, constructiva i creativa.
9. És important escoltar les peticions dels
xiquets i xiquetes, no ignores les seues
peticions però tampoc dir-los que sí a tot.
10. Busca jocs, joguets i videojocs amb
presència paritària de xiquets i xiquetes.

DECÀLEG
1. Evita les
desigualtat.

joguines

que

transmeten

2. No existeixen colors de xiquets i xiquetes,
sols etiquetes socials que limiten la seua
creativitat.
3. Intenta elegir joguets que representen la
diversitat social.
4. Tria les joguines sense prejudicis. El més
important és que siguen segures i acord
amb la seua edat.
5. Elegeix joguets amb els quals puguen
cooperar i compartir, els ensenyaràs a
construir un món més igualitari i lliure.
6. Combina jocs tranquils amb els que
necessiten activitat física, ja que ajuden a
promoure totes les capacitats i habilitats
personals de cada xiquet i xiqueta.

De 3 a 4 anys:
A partir dels 3 anys el seu
desenvolupament cognitiu, motriu i de
llenguatge està cada vegada més
consolidats, per la qual cosa podrem triar
entre una gran varietat de jocs.
Patinets, cuinetes, animals, contes,
pizarres magnétiques.
De 4 a 5 anys:
A partir dels 4 anys, la imaginació
predomina en els seus jocs. A més, els
amics i amigues ja formen part de la seua
vida i els encanta jugar amb ells i elles.
Jocs de memòria, trens, construcció.

Els jocs i joguets adequats
per a cada edat:

De 5 a 6 anys:
A partir dels 5 anys, senten interés pels
jocs grupals, que siguen imaginatius i
que els animen a resoldre reptes. Jocs de
màgia, jocs manuals…

De 0 a 12 mesos:
El primer any de vida de la xiqueta o
xiquet és una etapa perfecta per a
conéixer el món que els envolta a través
del joc. Mossegadors, catifes de tela...

De 6 a 7 anys:
A partir dels 6 anys, creix el seu interés
per les construccions complexes, els
treballs manuals, els jocs cientíﬁcs i els
jocs de regles. Monopatins, cases i
botigues, jocs de manualitats.

De 13 a 24 mesos:
A partir de l'any volen tocar i explorar tot
el que els envolta, llibre de diferents
textures, construccions...

De 7 a 8 anys:
A partir dels 7 anys participen més en els
esports i creix el seu interés pels jocs de
taula amb reptes, els treballs manuals i
jocs cientíﬁcs.

De 2 a 3 anys:
A partir dels dos anys els xiquets i
xiquetes comencen a ser més autònoms i
autònomes, desprenen vitalitat i la seua
capacitat d'aprenentatge és sorprenent.
Contes no sexistes, trencaclosques.

Més de 8 anys:
A partir dels 8 anys és important que
trien les joguines o jocs lliurement, sense
cap
condicionament.
No
jutges,
menysprees ni infravalores les seues
preferències.

