
JOGUINES. Desembre 2013

CONSELLS PER ESCOLLIR UNA JOGUINA

A l'hora de comprar una joguina s'han de tenir presents els gustos i  preferències del nen, i  evitar distincions

sexistes. 

La joguina més adient serà aquella que sigui propera al món immediat del nen o al seu món imaginari. Ha de ser

atractiva en la seva forma i color, i hi ha de poder jugar per divertir-se, no per aprendre.

Hem de tenir en compte la seva maduresa, és a dir, les seves capacitats i les seves habilitats. I  també l'espai i el

temps disponibles, així com si requereix altres companys de joc. Una pilota o un joc de petanca no té cap gràcia si

no podem sortir una estona al parc a jugar-hi. Un joc de parxís o de dòmino no servirà de res si no tenim una

estona per jugar amb ells...

Una bona joguina és aquella que transmet valors positius: solidaritat, col·laboració, i que no incita a la violència ni

a l'agressivitat.

Una joguina ha de ser SEGURA, i en aquest sentit la Comissió Europea, a proposta de la Federació Europea de

l'Indústria de la Joguina, ha publicat un document consensuat amb 12 consells a l'hora d'adquirir una joguina:

1. Llegeixi tot l'etiquetatge de la joguina.

Tingui en compte les recomanacions de seguretat i d'edat. No compri joguines que no tinguin el marcatge CE a la 

joguina o en el seu embalatge. La intenció del mercat CE no és la de guiar al consumidor. És una declaració del 

fabricant que el producte compleix amb tots els requisits de seguretat pertinents i aplicables de la UE, requisits 

que es troben entre els més estrictes del món.

2. Esculli la joguina adequada a l'edat, habilitats i capacitats de l'infant.

Les joguines no destinades a un determinat grup d'edat poden posar en risc la seguretat dels nens. Assegureu-vos 

de llegir i seguir la recomanació de l'edat, especialment el pictograma de 0 a 3 i la frase "no convé per a nens 

menors de 36 mesos". Aquest símbol juntament amb la frase és una advertència i no una recomanació.

3. No deixi a nens menors de 36 mesos joguines que continguin parts petites.

Aquests nens tenen tendència a posar-se les joguines a la boca i les peces petites presenten risc d'asfíxia. 

Assegureu-vos que els ulls, nas o altres peces petites dels peluixos estan ben fixats.

4. Segueixi acuradament les instruccions de muntatge i d'ús de la joguina.

Guardeu tant les instruccions com qualsevol informació útil que s'inclogui en la joguina en un lloc segur.
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5. Compri sempre joguines en comerços o botigues online de confiança.

Els comerços responsables cuiden els productes que venen i generalment s'acceptaran devolucions. Els comerços 

poc fiables tendeixen a ignorar els requisits de seguretat i potser també ofereixin joguines falsificades. També 

pareu especial atenció a les joguines adquirides en botigues online, a les joguines que es donen com a regal i les 

joguines de segona mà.

6. Supervisi el joc de l'infant.

Assegureu-vos que totes les joguines s'utilitzen de la manera indicada i són adequades a l'edat i habilitats del nen. 

Determinades joguines - com patinets, bicicletes o patins - s'han d'utilitzar amb equip de protecció.

7. Examini periòdicament les joguines comprovant el desgast o parts trencades que podrien causar lesions o 

altres riscos per a la salut i la seguretat del nen.

8. Comprovi que les joguines destinades als nens grans, es mantenen fora de l'abast de nens menors de 36 

mesos, ja que poden contenir o generar peces petites.

9. Elimini (o si és possible, recicli ) tots els envasos, incloent les bosses de plàstic, cartró i paper (però conservi 

sempre les instruccions). Assegureu-vos que els nens no juguen amb les bosses de plàstic ja que tenen risc 

d'asfíxia. Recicli també les piles i bateries de forma correcta.

10. Ensenyi als seus fills a guardar les joguines per evitar accidents.

No deixeu joguines a les escales o a terra en zones de trànsit de la casa.

11. Si descobreix un problema de seguretat en la joguina, comuniqui-ho sempre al fabricant i a les autoritats 

públiques. No dubti a consultar el web del sistema comunitari d'alertes (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex. 

Aquest lloc proporciona informació detallada de productes perillosos que han estat retirats de la venda, incloent 

joguines.

12. Recordi que aquests consells s'apliquen tot l'any i no només per Nadal.

Tingueu en compte que la majoria dels nens gaudeixen compartint les seves joguines amb els seus pares i amb la

resta de membres de la família. Per això us aconsellem que busqueu una estona, per petita que sigui, perquè

comparteixin els seus jocs amb vosaltres.  De vegades, el millor regal per un nen és el vostre temps.

C/Joan Reglà, 5 1B  Figueres                   Tel. 872 21 21 59                       www.kidsalutpediatres.cat

http://ec.europa.eu/rapex


JOGUINES. Desembre 2013

En la taula següent us proposem exemples de joguines recomanables segons l'edat.

EDAT  EXEMPLES DE JOGUINES

 de 0 a 6 mesos

Sonalls,  mòbils  de  bressol,  peluixos,  joguines  de  goma,  mossegadors,  miralls  i  estores

d’activitats, joguines que fan soroll en pressionar-les o mossegar-les.

 

de 6 a 12 mesos

Pilotes grans i  petites,  sonores i  lluminoses,  ninots  de peluix i  de drap,  joguines sonores,

balancins, capsa de tresors, joguines per al bany.

 

de 12 a 18 mesos

Cubs per encaixar i apilar, pots de plàstic, joguines de diferents textures i colors, joguines

d’arrossegar, passejadors i cotxets, capses o nines amb música, jocs de descobriment, llibres

joc de plàstic o de roba.

 

de 18 a 24 mesos

Cotxes,  tricicles,  pissarres,  pintures,  jocs  musicals,  construccions  grans,  telèfons,  nines,

animalets, correpassadissos.

 de 2 a 3 anys

Tricicles, pales, galledes, carretons, trencaclosques, pintures, fireta, nines, cotxes, disfresses,

titelles, plastilina, contes, puzzles, construccions, instruments musicals.

 

de 3 a 6 anys

Instruments musicals, contes, dòmino, pintures de diferents materials i llibres per acolorir, jocs

de  memòria,  jocs  d’imitació  dels  adults,  bicicletes,  patinets,  trens,  pissarres,  jocs  d’aigua,

animals de fusta, nines, puzzles.

 

de 6 a 8 anys

Pilotes, jocs de terra i aigua, utensilis de jardineria, carretons de fusta i metall, bicicletes amb

neumàtics grans i estables, corda de saltar, bitlles, gomes, monopatí, joguines desmuntables,

eines de joguina, caixa registradora, nines, llibres, cotxes teledirigits, jocs de màgia.

 de 9 a 11 anys

 

Complements esportius,  jocs d’estratègia  i  reflexió,  jocs d'experimentació,  jocs de creació

artística, jocs electrònics (scalextric, cotxes teledirigits), diàbolo.

 més de 12

 

Llibres, vídeos, consoles, música, llibres, etc.
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