Banc de Recursos
Catàleg

El Banc de Recursos. Presentació
El Banc de Recursos és un servei de préstec de diversos materials i recursos (jocs, tallers...) adreçat a entitats
d’educació en el lleure (esplais, agrupaments escoltes, mijacs...), centres educatius, entitats i equipaments
juvenils i professionals vinculats/ades a l’educació en el lleure i l’animació sociocultural per dur a terme les seves
activitats, ja siguin habituals o extraordinàries.
El Banc de Recursos del CAE compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.
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Caixes joc
Jocs de taula del món 1
Recull de 12 jocs de taula originaris de diferents indrets del món: Alquerc
(àrab), Aualé (africà), Bagh Chal (Nepal), Fanorona (Madagascar), Puluc
(maia), Seega (africà), Tancar la Caixa (europeu), Senet (egipte), Nefatavl
(europeu), Backgammon (xinés), les dames xineses (xinés) i el Moíl (orígen
incert). De cada joc hi ha el material necessari per jugar-hi i les
instruccions. S’acompanya amb la publicació Jocs de Taula del Món. Jugar i
aprendre jugant.
20 participants

+ 10 anys

15,00 €

Jocs de taula del món 2
Recull de 5 jocs de taula originaris de diferents indrets del món: l’Alquerc
(àrab), el Bagh Chal (Nepal), el Fanorona (Madagascar), el Puluc (maia) i el
Tablut (nòrdic). De cada joc n’hi ha 5 unitats amb el material necessari per
jugar-hi i les instruccions. S’acompanya amb la publicació Jocs de Taula del
Món. Jugar i aprendre jugant.

15-40 participants

+ 10 anys

15,00 €

Jocs alternatius per aire 1
Caixa-Joc amb uns materials que permeten fer diferents tipus d’activitats
en les quals es realitzen llançaments i passis per l’aire. Els jocs que es
poden practicar són: catch-ball, vórtex, fresbee, indiaca, jabalina
d’espuma, fun-ball i ringo.

15-30 participants

+ 8 anys

15,00 €

Jocs alternatius per aire 2
Caixa-Joc amb uns materials que permeten fer diferents activitats de
llançaments i passis per l’aire. Es poden trobar tres tipus de llançadores
diferents.

15-30 participants

+ 8 anys

15,00 €
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Jocs de cucanya
Recull de 12 jocs tradicionals de festa i cucanya jugats a places i carrers
durant les festes populars. Els jocs són: cursa de pedres, cursa amb culleres
i ous, cursa d’esquilar ovelles, cursa d’anelles, cursa de cèrcols, llançament
de ferradures, punteria amb anelles, joc dels porrons, tibar la corda, bitlles
i terompah gergasi (sandàlies gegants).

30 participants

5-10 anys

15,00 €

Jocs malabars
Caixa-joc d’iniciació a les tècniques malabars. Els materials que hi ha són:
pilotes, maces, plats xinesos, diàbolos, pals del diable i anelles. A més a
més dels materials inclou diferents propostes per treballar i jugar en grup
amb els malabars.

20 participants

+ 8 anys

15,00 €

Toca Juga
Caixa-joc per experimentar les sensacions i les dificultats derivades de les
deficiències visuals. Conté activitats per fer amb els ulls tapats: la
construcció de trencaclosques, identificació o aparellament d’objectes,
jocs per treballar el sentit del tacte, escriptura en Braille i el joc del
Toorball, un esport per a persones cegues on dos equips de tres
participants intenten fer gol al camp contrari, tot llançant-se una pilota que
a dins té uns picarols.
20 participants

+ 6 anys

15,00 €

Jocs amb paracaigudes
Caixa joc amb un paracaigudes. S’acompanya d’un dossier on es
proposen més de 14 activitats i jocs de cooperació i d’equip. El que és
més interessant és que els participants puguin anar introduint o variant
les normes del joc o activitat, segons les seves característiques,
necessitats, interessos, etc. Segons el diàmetre hi poden jugar més o
menys persones.
Disposem de 3 exemplars:
2 Paracaigudes 5m Ø – 16 nanses – 16/18 participants
1 Paracaigudes 6m Ø – 20 nanses – 20/22participants
16-20-26 participants

+ 5 anys

15,00 €
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Fling-it
El Fling-it és un joc amb xarxes i pilota on l’objectiu és el de llançar i recollir
la pilota amb una xarxa, tot promovent un treball cooperatiu entre els
participants. Hi ha 4 xarxes per a 2 persones i 2 xarxes per a 4 persones i
pilotes de goma.

15 participants

+ 8 anys

15,00 €

Jocs de pati i de carrer
Jocs de tots els temps per jugar al pati i al carrer. Hi trobareu el material
per realitzar els següents jocs: patacons, xarranques, cursa de pedres, set i
mig, la mel, llançament d’espardenya, baldufes, truques i bales, bitlles,
saltar a corda, jocs de línies a terra, bèlit, jocs de pilota, jocs amb fulards,
tabes i cursa de xapes.

25 participants

+ 6 anys

15,00 €

Kapla
El Kapla és un joc de construcció on s’utilitzen unes peces rectangulars de
fusta amb unes mides de 2,35*11,75cm i 0,78cm de gruix. La proporció de
les peces, sumat a l’habilitat i la creativitat dels participants, permet fer
grans construccions. És apte i interessant tant per grans com per petits.
Consta d’una caixa amb 1.500 peces, una moqueta i diverses fitxes amb
propostes de construccions.

Fins a 20 participants

+ 5 anys

15,00 €

Jocs de punteria
Caixa formada per 5 jocs on l’eix principal és la punteria. Tres d’aquests
jocs estan formats per una lona i unes peces de llançament. Aquests són el
Marro, el Set i mig i la Diana. Les lones tenen unes dimensions aprox. d’
1.5*1.5m. També hi ha un joc format per uns “tacs” de fusta els quals
s’han de tombar i el darrer que es tracta de fer punteria amb uns cercles.

15/20 participants

+ 6 anys

15,00 €
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Caixa Laberints Rodons
Conjunt de 5 jocs de fusta. Concretament 5 laberints de formes i
dificultats diferents en els quals han d’aconseguir fer un recorregut amb
una canica de forma cooperativa amb algú altre i agafant el taulell
mitjançant unes gomes elàstiques.

10-15 participants

+ 8 anys

15,00 €

Caixes taller
Taller d’espelmes
Caixa-taller per aprendre a fer espelmes amb diferents formes, colors,
olors i decoracions a partir de parafina. S’acompanya amb un fogonet
elèctric.

15 participants

+ 8 anys

20,00 €

Taller de sabons artesanals
Caixa-taller per aprendre a fer sabons de forma artesanal amb diferents
formes i decoracions. Es presenten múltiples possibilitats de decoració i
ornamentació per fer sabons de tota mena.

15 participants

+ 8 anys

20,00 €

Taller de maquillatge
Tot el material necessari per crear diferents maquillatges: crema
protectora, barres de maquillatge, maquillatge amb pinzells i altres
complements (llapis perfiladors, purpurina, tovalloletes desmaquilladores).
Permet practicar diferents tècniques de maquillatge i ofereix models a
partir dels quals es poden maquillar infants.

20 participants

+ 8 anys

15,00 €
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Taller de xapes 38mm
Caixa-taller que permet l’elaboració de xapes. Consta de: màquina per fer
les xapes, talladora de paper de 38mm de Ø, plantilles, revistes, retoladors,
fulls blancs i de colors i material necessari per crear les xapes. La caixa ve
equipada amb material per fer 100 xapes i un full d’instruccions.
En cas de necessitar material per fer més xapes es pot sol·licitar a part.
+ 8 anys

45,00 €

Taller de xapes 50mm
Caixa-taller que permet l’elaboració de xapes. Consta de: màquina per fer
les xapes, talladora de paper de 50mm de Ø, plantilles, revistes, retoladors,
fulls blancs i de colors i material necessari per crear les xapes. La caixa ve
equipada amb material per fer 100 xapes i un full d’instruccions.
En cas de necessitar material per fer més xapes es pot sol·licitar a part.

+ 8 anys

45,00 €

Taller d’imants 50mm
Caixa-taller que permet l’elaboració d’imants. Consta de: màquina per fer
els imants (igual que la màquina de fer xapes), talladora de paper de
50mm de Ø, plantilles, revistes, retoladors, fulls blancs i de colors i
material necessari per crear les xapes. La caixa ve equipada amb material
per fer 100 imants i un full d’instruccions.
En cas de necessitar material per fer més imants es pot sol·licitar a part.
+ 8 anys

50,00 €
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Jocs de taula d’habilitat
Billar japonès
Joc d’habilitat. Consisteix en aconseguir la màxima puntuació deixant
lliscar d’una en una, des de la rampa de llançament, 10 boles tot intentant
fer-les entrar en els 10 forats del tauler. Cada forat té una puntuació
diferent.
Mides aprox. 126*36cm.
2 exemplars disponibles
1-4 participants

+ 6 anys

5,00 €

Maxi Frizer
Joc d’habilitat i de rapidesa que consisteix en aconseguir enviar tots els
discs al camp del jugador contrari llançant-los amb una goma i fent-los
passar per un forat de la barra central.
Mides aprox. 80*46cm.
3 exemplars disponibles
2 participants

+ 6 anys

3,00 €

Maxi Frizer de 4
Joc d’habilitat i de rapidesa que consisteix en aconseguir enviar tots els
discs als camps dels jugadors/es contraris/àries llançant-los amb una goma
i fent-los passar pel forat de la creu central.
Mides aprox. 150*150cm.
4 participants

+ 8 anys

5,00 €

Sjoelback
Joc originari dels Països Baixos, on té una gran popularitat. També
s’anomena billar holandès. Es juga individualment o per equips. Els jugadors,
llancen d’una en una totes les fitxes des de la zona de llançament, fent-les
lliscar pel tauler, tot intentant fer-les entrar en els calaixos finals. Guanya el
jugador que obté la màxima puntuació.
Mides aprox. 200*43cm
2 exemplars disponibles
1-4 participants

+ 8 anys

5,00 €
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Hoquei taula
Joc de taula d'hoquei. Amb l'ajuda d'un mànec cal introduir un disc a la
porteria contrària i, al mateix temps, evitar que l’adversari/ària faci gol a la
nostra porteria.
Mides aprox. 90*45cm
2 exemplars disponibles
2 participants

+ 6 anys

5,00 €

Weykick 4 jugadors/es
Joc de futbol de taula. Amb l'ajut d'uns imants manipulats per sota del
tauler, es mouen 4 jugadors/es de fusta (2 de cada equip) sobre un camp
de futbol. Els jugadors/es han d'impulsar una pilota fins aconseguir
introduir-la a la porteria contrària.
Mides aprox. 71*46cm i 25cm d’alçada
2 jocs disponibles
2 participants

+ 6 anys

5,00 €

Weykick 6 jugadors/es
Joc de futbol de taula. Amb l'ajut d'uns imants manipulats per sota del
tauler, es mouen 6 jugadors/es de fusta (3 de cada equip) sobre un camp
de futbol. Els jugadors/es han d'impulsar una pilota fins aconseguir
introduir-la a la porteria contrària.
Mides aprox. 88*82cm*25cm d’alçada
4 participants

+ 6 anys

5,00 €

Carrom
El carrom és un joc molt practicat a l’Àsia, sobretot al Iemen, l’Índia,
Birmània i Pakistan, mentre que a Europa no és massa conegut. Podríem
considerar-lo com una variant reduïda del billar americà, on cal fer entrar
les fitxes del color propi en qualsevol del quatre forats de les cantonades
tot colpejant-les amb una fitxa llançadora.
Mides aprox. 75*75cm
2 exemplars disponibles
2 participants

+ 8 anys

5,00 €
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Crokinole
Joc de taula que reprodueix una diana i on l’objectiu és intentar aconseguir
el màxim de punts possibles. Abans, però, cal apartar les fitxes del
contrincant.
Mides aprox. 75cm Ø
2 exemplars disponibles

2-4 participants

+ 8 anys

7,00 €

Tumblin Dice
Llançant els daus des de la base de sortida, s’ha d’aconseguir la màxima
puntuació possible després de quatre tirades. Les puntuacions s’obtenen
multiplicant la cara visible del dau pel nombre que hi ha al nivell del tauler
on ha caigut el dau. L’al·licient del joc és que es permet de colpejar els
daus contraris per fer-los fora del tauler.
2 exemplars disponibles
2-4 participants

+ 8 anys

5,00 €

Diana
Llençant les fitxes amb la goma elàstica cal intentar apropar-se tant com es
pugui al centre de la diana per tal de fer el màxim de punts possibles.
Mides aprox. 122*41cm.

2 participants

+ 6 anys

7,00 €

Tauler suís
Joc de taula d’habilitat on cal aconseguir la màxima puntuació possible
tirant les fitxes de d’una distància de 3-4 metres. Segons on caigui la fitxa
s’obtindran més o menys punts.
Tauler de 101*51cm.

2-4 participants

+ 6 anys

5,00 €
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Billar a rebots
Joc d’habilitat on cal aconseguir la màxima puntuació amb el llançament
de 5 fitxes. Cal precisió per fer el llançament tot fent rebotar la fitxa en
dues gomes elàstiques que hi ha a les cantonades del tauler.
Tauler de 122*51cm

2-4 participants

+ 6 anys

7,00 €

Billar a rebots (Les Baldufes)
Un joc d’habilitat força curiós, on cal llançar una baldufa i fer-la ballar pel
tauler tot intentant que creui les diferents portes. A mesura que les va
travessant, se suma la puntuació que marca cada porta.
Dimensions: 51*51cm i 11cm alçada.

Individual

+ 8 anys

7,00 €

Laberints de Fusta Individuals
Un joc d’habilitat i cooperatiu que té com a objectiu fer un
recorregut amb una bala sense tocar el taulell directament, sinó a
través d’uns cordills que subjecten el joc.
Tenim 8 taulells diferents.
Mides aprox. 75*75cm.
Individual

+ 8 anys

3,00 €

Suspens
Joc de taula d’habilitat on has d’aconseguir col·locar les boles del teu color
sense que caiguin. Posa a prova la teva destresa i precisió! Un joc molt
interessant i atractiu.

2 a 4 participants

+ 8 anys

9,00 €
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Jocs de taula sobredimensionats
Sortilegis
Joc de taula inèdit de França, on s’ha d’envoltar completament de
sortilegis la bruixa contrària. La primera que ho aconsegueixi haurà
guanyat la partida.
Mides tauler: 35*50 cm
2 exemplars disponibles
2 participants

+ 6 anys

3,00 €

Quarto
Joc de taula on s’ha d’aconseguir alinear –en vertical, horitzontal o
diagonal- quatre peces que tinguin, com a mínim, una característica en
comú. La singularitat del joc és que el jugador/a col·loca al tauler la peça
escollida per l’altre jugador/a.
Mides tauler: 40*40 cm

2 participants

+ 8 anys

3,00 €

Avalam
Joc de taula d’estratègia on s’ha d’aconseguir el major nombre de torres
en les quals la peça superior sigui del color propi. Les torres poden tenir
una alçada màxima de 5 peces.
Mides tauler: 50*50 cm

2 participants

+ 8 anys

3,00 €

Siam
Un joc d’estratègia on s’enfronten elefants i rinoceronts i on cal fer fora del
tauler una de les 3 muntanyes. Els animals utilitzen la seva força per
empènyer els altres animals o les muntanyes. La partida s’acaba quan es fa
fora una muntanya del tauler i la guanya el/la jugador/a que estava més a
prop de la muntanya i en la mateixa orientació en la que s’ha fet el darrer
moviment.
Mides tauler: 40*40 cm

2 participants

+ 8 anys

3,00 €
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Solitari
Joc de taula on l’objectiu del qual és aconseguir eliminar les peces del
tauler fins que només en quedi una, situada a la casella central. Una peça
queda eliminada quan una altra salta per sobre d’ella i va a parar a la
casella contigua que ha d’estar buida.
Mides tauler: 40*40 cm

Individual

+ 8 anys

3,00 €

Dòmino
Igual que el dòmino de taula tradicional, aquí tenim un format
sobredimensionat del mateix joc. Les peces estan fetes de fusta i pintades
amb color.
Mides de les peces: 13*7 cm.
2-4 participants

+ 6 anys

6,00 €

Jenga
Joc de destresa on s’ha de moure les peces de la torre sense que caigui. El
jugador/a ha de treure una peça de qualsevol lloc per sota de la fila
superior i col·locar-la en la part superior de la torre.
54 peces de 28*7*4,5 cm
Pes aproximat: 40 kg
2 exemplars disponibles

2-3-4 participants

+ 6 anys

12,00 €
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Jocs i material esportiu
Intercrosse
L’intercrosse és un esport d’equip creat a partir d’un antic joc indi: el
Lacrosse. Consisteix en una mena de hoquei, on la pilota es transporta, es
passa i es llança amb un estic que al final té una cistella, fins aconseguir fer
gol a la porteria contrària.
12 bastons, 2 porteries, pilotes de goma i dossier informatiu
12 participants

+ 10 anys

15,00 €

Vòlei
Esport ben conegut. Hi ha dues opcions de lloguer:
• la xarxa i la pilota
• el joc complert amb els pals de suport de la xarxa i els seus
contrapesos. Pals de 2.55m d’alçada. Contrapesos de 30 kg
cadascun. Cal tenir en compte que el transport dels pals i
contrapesos requereix un vehicle força ampli.
Preu: 10,00 € (xarxa + pilota)
Preu: 30,00 € (xarxa + pilota + 2 pals + 6 contrapesos)
6-12 participants

+ 10 anys

10,00-30,00 €

Hoquei
Joc esportiu que consisteix en fer entrar el disc a la porteria contrària amb
l'ajut d'uns bastons. La pilota es desplaça pel terra.
12 bastons, 2 porteries, 4 discs i dossier informatiu.
6-10 participants

+ 8 anys

15,00 €

Tamborí
És un esport d’equip, originari de la península Itàlica, on els seus jugadors
porten un tamborí (semblant a la pandereta) per colpejar la pilota. Un joc
semblant al tennis, però sense xarxa.
10 tamborins, pilotes de tennis i dossier informatiu.

8-12 participants

+ 10 anys

15,00 €
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Cintes de marcació de camps
Cintes per marcar el camp de diferents tipus d’esports en equip: vòlei
platja, handbol platja, tamborí, entre d’altres. L’amplada de la cinta és
d’uns 5cm. Tenir en compte que aquestes cintes estan pensades per
marcar camps sobre superfície de sorra. Cada pack va acompanyat de
piquetes.
Pack de cintes per marcar camp de 24*12m
Pack de cintes per marcar camp de 16*12m
6,00 €

Jocs gegants
Alquerc
Versió gegant de l’Alquec, joc de taula per a dues persones d’origen àrab.
L’objectiu del joc és capturar totes les fitxes del jugador contrari. El
moviment per fer les captures és molt similar al del joc de les dames.
Tauler de lona de 2.50*2.50m i 24 fitxes de 20 cm de Ø

2 participants

+ 6 anys

12,00 €

Assalt
Versió gegant de l’Assalt, joc de taula per a dues persones d’origen
europeu. Juguen oficials contra soldats en un tauler amb forma de creu. Els
oficials han d’aconseguir capturar tots els soldats. Els soldats han
d’aconseguir ocupar totes les caselles de la caserna o immobilitzar als
oficials.
Tauler de lona de 2.50*2.50m i 26 fitxes de 20 cm de Ø
2 participants

+ 8 anys

12,00 €

Aualé
Versió gegant de l’Aualé, joc de taula per a dues persones d’origen africà.
L’objectiu del joc és recollir el màxim nombre de llavors (saquets). Durant
el joc, els jugadors les distribueixen (sembra) sobre el tauler seguint el
sentit contrari de les agulles del rellotge. En funció d’on acabi la sembra es
poden recollir llavors.
12 galledes d’alumini de colors, 2 gibrells grans i 48 saquets.
2 participants

+ 10 anys

12,00 €
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Backgammon
Versió gegant del Backgammon, un joc de taula per a dos jugador/es molt
practicat a Grècia i Turquia. Les fitxes estan distribuïdes sobre el tauler i es
fan avançar amb les puntuacions obtingudes amb el llançament de dos
daus. El joc permet capturar fitxes del jugador/a contrari. Guanya el que
aconsegueix retirar primer totes les seves fitxes del tauler.
Tauler de lona de 2.50*2.50m, 2 daus gegants i 30 fitxes de 20 cm de Ø
2 participants

+ 12 anys

12,00 €

Cursa de Tortugues
Versió gegant del joc de taula Carrera de Tortugues, creat per Reiner
Knizia. L’objectiu principal del joc és que la tortuga del nostre color arribi
primera a menjar-se els enciams. Les tortugues es poden moure endavant i
endarrere segons es indicacions d’unes cartes. Cal certa astúcia per moure
les tortugues, ja que ningú sap quina és la tortuga de cada jugador/a.
5 tortugues, 5 cartes tortuga, 52 cartes de moviment i 10 discs de dona de
80 cms de Ø
2-5 participants

+ 6 anys

6,00 €

Mikado gegant
Versió gegant del joc dels palets xinesos. L’objectiu del joc és retirar d’un
en un els palets d’entre un munt sense que es mogui cap altre palet
diferent del que s’està retirant. Guanya el jugador que aconsegueix retirar
més palets.
23 bastons de fusta de 1.5m de llargada.
2-4 participants

+ 6 anys

12,00 €

Molí
Versió gegant del Molí, un joc de taula per a dos jugador/es d’origen
incert. És una variant del tres en línia. Dos jugadors/es situen les seves
fitxes sobre el tauler amb l’objectiu d’alinear-ne tres. Quan totes les fitxes
ja estan posades sobre el tauler, els/les participants les continuen movent
amb el mateix objectiu. Alinear tres fitxes pròpies permet eliminar-ne una
de contrària.
Lona de 2.50*2.50m i 18 fitxes de 20 cm de Ø
2 participants

+ 8 anys

12,00 €
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Mu-Torere
Versió gegant del Mu-Torere, un joc de taula maori per a dos jugador/es,
de l’actual Nova Zelanda. En un tauler format per una estrella de vuit
puntes, dos jugadors/es mouen alternativament les seves fitxes. L'objectiu
és aconseguir impedir que el/la jugador/a contrari/ària pugui moure cap
de les seves fitxes.
Lona de 2.50*2.50m i 8 fitxes de 20 cm de Ø
2 participants

+ 8 anys

12,00 €

Puluc
Versió gegant del Puluc, un joc d’origen maia per a dos jugador/es. Els/les
jugadors/es fan avançar, en sentits contraris, les seves fitxes pel tauler
amb la puntuació obtinguda al llançar un dau. Quan un/a jugador/a
captura una fitxa contrària s'hi posa a sobre i, a partir d’aquí, la mou
conjuntament amb la fitxa pròpia. Guanya qui aconsegueix capturar totes
les fitxes del jugador contrari.
Lona de 2.50*2.50m, un dau gegant i 10 fitxes de 20 cm de Ø.
2 participants

+ 8 anys

12,00 €

Tangram gegant
Versió gegant del joc xinés del Tangram, consistent en combinar set peces
per aconseguir unes figures prèviament establertes o crear-ne de noves. Hi
poden jugar de dues a quatre persones. Cal tenir en compte que es
necessari un vehicle ampli a l'hora de transportar-lo.
7 peces que formen un quadrat de 1,40*1,40 m i 10 cm de gruix i fitxes
amb propostes de figures i les solucions.
2 participants

+ 6 anys

12,00 €

Tres en línia
Versió gegant del joc de taula clàssic del Marro en el que cal aconseguir
situar tres peces en línia en un tauler de nou punts. Es pot jugar amb fitxes
o fent que sis nois i noies, diferenciats amb uns "petos" de color, siguin les
fitxes.
Lona de 2.50*2.50m, 6 fitxes de 20 cm de Ø i 6 petos de 2 colors.
2-6 participants

+ 6 anys

12,00 €
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Jocs amb llumins
Versió gegant d’aquest joc d’enginy. Amb uns llumins gegants cal resoldre
12 enigmes proposats. Aquesta activitat es pot fer individualment o en
grups.
18 llumins de 50 cm de llargada i fitxes amb propostes d’enigmes i les
solucions.
2-8 participants

+ 10 anys

12,00 €

Sortilegis
Versió gegant del joc de taula dels Sortilegis. El joc consisteix en envoltar
completament de sortilegis la bruixa de l'equip contrari tot evitant els que
l'altre equip envia. El joc es juga per equips formats per una bruixa que es
mou per sobre del tauler i per un segon participant que col·loca els
sortilegis. El primer equip que aconsegueixi immobilitzar l’altra bruixa
guanya la partida.
Lona de 4*3 m, dues bosses amb 48 saquets (encanteris) i 2 barrets de
bruixa
2-4 participants

+ 6 anys

12,00 €

Quatre en línia
Versió gegant del joc de taula "Conecta 4". El joc consisteix a deixar caure
uns discs de color en un tauler vertical, intentant aconseguir alinear 4
fitxes del mateix color (en vertical, horitzontal o diagonal). Es necessita un
vehicle ampli per transportar-lo.
Mides del joc: 1.30 m d'alçada i 1.50 m d'ample.

2 participants

+ 8 anys

12,00 €

Oferta jocs gegants
3 jocs = 30,00 € ; 6 jocs = 50,00 €
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Jocs d’equilibri
Terompah gergasi grans
Sandàlies o esquís gegants. Joc originari d'Indonèsia. Format per dues
fustes de 2.5m. Cinc persones amb els peus fixats a les fustes s'han de
coordinar i posar d'acord per avança conjuntament.
Llargada: 2,40 m
2 parells disponibles

5 participants

+ 8 anys

5,00 € (per joc)

Terompah gergasi petits
Sandàlies o esquís gegants. Joc originari d'Indonèsia. Versió infantil. Format
per dues fustes de 1.5m. Tres persones amb els peus fixats a les fustes
s'han de coordinar i posar d'acord per avançar conjuntament.
Llargada: 1,20 m
2 parells disponibles

3 participants

+ 6 anys

5,00 € (per joc)

Pedaladors
Pedaladors per ser utilitzats per una sola persona. Només s’aconsegueix
avançar si es coordinen correctament els moviments. Tenen unes mides de
36cm de llarg i 48cm d’ample i suporten un pes màxim de 50Kg. Es poden
fer curses, proves d’habilitat o, simplement, aconseguir avançar.
3 unitats disponibles

Individual

+ 6 anys

5,00 € (unitat)

Pedaladors dobles
Pedaladors per ser utilitzats en parella. Només s’aconsegueix avançar si es
coordinen correctament els moviments amb els d'un/a company/a. Tenen
unes mides de 53cm de llarg i 48cm d’ample i suporten un pes màxim de
90Kg. Es poden fer curses, proves d’habilitat o, simplement, aconseguir
avançar.
2 unitats disponibles
2 participants

+ 8 anys

5 € (unitat)
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Rodet d’equilibri
Joc d’habilitat on es treballa l’equilibri. Està format per un cilindre de
12,5cm de Ø i una taula amb superfície adherent de 75*25 cm.
3 unitats disponibles.

individual

+ 8 anys

5 € (unitat)

Plataforma d’equilibri
Joc d’habilitat on es treballa l’equilibri. El plat d’equilibri té unes
dimensions de 35cm de Ø i uns 10cm d’alçada.
4 unitats disponibles.

individual

+ 8 anys

5 € (unitat)

Balancí d’equilibri
Joc d’habilitat on es treballa l’equilibri. Té forma de balança amb dues
superfícies on es posen el peus. Està fet de polipropilè reforçat.
4 unitats disponibles.

individual

+ 6 anys

5 € (unitat)

Slackline
Cinta d’equilibri. Té molta resistència i facilitat d’ús, això el fa ideal per als
principiants. Es pot utilitzar tan a espais exteriors com en interiors, així
com als gimnasos i àrees d’entrenament.
Fa 25m de llargada.
2 exemplars disponibles
individual

+ 6 anys

12,00 €
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A cooperatiu
Joc d’habilitat i cooperatiu que té com a objectiu que la persona
del centre pugui avançar com si estigues dalt unes xanques. La
resta de jugadors han de tensar i destensar les cordes per ajudar
a que pugui avançar i no caure.
Dimensions: 2.40m alçada.
2 exemplars disponibles

Individual

+ 8 anys

10,00 €

Oferta jocs equilibri (excepte slackline)
3 jocs = 12,00 € ; 6 jocs = 20,00 €
Cal tenir cura en la utilització dels materials d’equilibri per evitar caigudes i cops. El CAE no es fa
responsable de cap tipus d’incident/accident derivat de la utilització d’aquests materials.

Jocs populars i tradicionals
Bitlles
Modalitat de joc de bitlles o de “bolos”. Amb l’ajut dels bitllots cal tombar
les bitlles que estan situades a unes distàncies determinades. Deixar una
bitlla dreta permet obtenir la màxima puntuació. Aquestes bitlles són
cilindres de fusta.
Espai exterior (15m*3m). Superfície de sorra o moqueta.
2 o superior

+ 6 anys

5€

Bitlles catalanes
Modalitat del joc de bitlles que es practica a Catalunya. Amb l’ajut dels
bitllots cal tombar les bitlles que estan situades a unes distàncies
reglamentades en funció del gènere i l’edat. Deixar una única bitlla dreta
permet obtenir la màxima puntuació.
Espai exterior (15m*3m). Superfície de sorra.
2 o superior

+ 8 anys

10 €

Pàgina 21 de 25

Xanques de peu
La necessitat estimula la inventiva. Quan no s’arriba a una certa alçada
s’inventen les xanques. Ara és un joc popular on cal força habilitat per
aguantar-se i caminar-hi. Les xanques de peu es lliguen a les cames amb
precinte i permeten als nois i noies “créixer” 40 cm de cop.
Espai exterior (mínim 15m*15m). Superfície plana.
7 parells disponibles.
Individual

+ 8 anys

3 € (parella)

Xanques de ma
Quan no s’arriba a una certa alçada s’inventen les xanques. Ara és un joc
popular on cal força habilitat per aguantar-se i caminar-hi. Les xanques de
mà s’agafen amb les mans i permeten dues alçades diferents. A partir
d’aquí es pot crear un espai de joc on nois i noies, per parelles, practiquen i
fan els seus primers passos d’alçada. Hi ha dues mides de xanques,
aconsellables en funció de les edats.
Espai exterior (mínim 15m*15m). Superfície plana.
Jocs disponibles: 8 parells xanques grans / 5 parells xanques petites
Individual

+ 6 anys

3 € (parella)

Granota
Antic joc de punteria de taverna. Cal llançar uns discos metàl·lics i
encertar-los en els forats del joc. Aconseguir entrar un disc per la boca de
la granota dóna la màxima puntuació.
Espai exterior o interior (5m*2m).

2 o superior

+ 6 anys

10,00 €
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Condicions dús del Banc de Recursos
Reserva prèvia
• Per tal d’accedir als materials del Banc de Recursos, cal fer una reserva amb antelació, indicant materials,
dates d’utilització, nombre de persones a qui s’adreçarà i dia de recollida i retorn.
• Es recomanable fer la reserva telefònicament (93 872 57 89), ja que d’aquesta manera es pot garantir la
disponibilitat dels materials dels dies sol·licitats.
• Opcionalment també es pot fer la reserva per correu electrònic (cae@cae.cat), però aquesta no serà
vàlida fins que no es rebi un correu de conformitat.
Establiment del cost
• En el catàleg, els materials tenen uns preus fixats que corresponen a:
o Caixes-Taller: una utilització amb un grup de 15 persones aproximadament
o Resta de materials: fins a un màxim de 5 dies (de dilluns a divendres, de divendres a dilluns,...)
• En cas que els materials es vulguin utilitzar més dies o amb més persones, caldrà indicar-ho i se n’establirà
el preu.
Recollida dels materials
• Els materials es podran recollir el dia establert als locals del CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, de Manresa)
• Alguns dels materials, per motius de volum, estan emmagatzemats en un altre local i, excepcionalment,
caldrà anar a recollir-los en aquest segon indret. Des del CAE es farà l’acompanyament fins a aquest local.
• En el moment d’emportar-se qualsevol material cal pagar la quantitat estipulada en concepte de préstec.
Retorn dels materials
• L'entitat/persona sol·licitant es compromet a retornar tots els materials en la data establerta sense cap
tipus de desperfecte.
• El retorn dels materials es farà als locals del CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, de Manresa)
• En el cas que l'entitat/persona sol·licitant demori el retorn dels materials i aquesta demora comporti
inconvenients a altres entitats sol·licitants o l'anul·lació d'altres reserves, haurà d’abonar una penalització
de demora de 30,00 euros.
Revisió dels materials i compensació de desperfectes o pèrdues
• Durant els set dies posteriors a la data del retorn, el CAE revisarà els materials prestats i informarà de les
possibles deficiències que s'hagin pogut observar, com ara la manca o pèrdua de materials, excessiu
deteriorament, etc.
• En el cas que les deficiències siguin considerables, el CAE ho informarà a l'entitat sol·licitant i aquesta
haurà de compensar les despeses econòmiques que suposi la renovació o reposició dels materials
malmesos o perduts.
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I a més a més...
Més enllà dels materials que hi ha detallats en aquest catàleg, el CAE també ofereix els següents recursos:

Dossiers CAE. Recursos per al lleure educatiu
Nova col·lecció iniciada al 2012 amb un doble objectiu. D’una banda, deixar per
escrit l’experiència i el bagatge del CAE en els àmbits de l’educació en el lleure, la
intervenció amb infants i joves, el joc i les activitats d’intervenció i animació
sociocultural. Per altra banda, oferir a mestres, professors i professores,
educadors/es, monitors/es i caps d’entitats d’educació en el lleure i
dinamitzadors/es juvenils, recursos pràctics i concrets per a que els puguin
utilitzar en les seves activitats i intervencions.
Són publicacions pensades exclusivament en format digital que es poden
descarregar gratuïtament des del web del CAE (www.cae.cat)
•
•
•

Dossier CAE 1. Jocs de taula del món. Jugar i aprendre jugant
Dossier CAE 2. Conflictes territorials. Els conflictes a debat
Dossier CAE 3. Jocs de taula per a infants de 3 a 6 anys

Exposicions
El CAE ha elaborat diferents exposicions relacionades amb l’educació en el lleure, el joc i la dinamització juvenil.
Títol
• El món de l’educació en el
lleure

Temàtica / Descripció
Presentació de l’educació en el lleure, centres, valors i
activitats que s’hi fan. Elaborada coincidint amb els 18 anys
de l’entitat.

•

Jocs tradicionals

Exposició elaborada en el marc del projecte Jocs als Porxos
que recull diferents jocs populars i tradicionals.

•

Atrapats en el joc

El joc viscuts des de dins, vistos per les fitxes. Què pensen?
Què senten? Què veuen? Què viuen?

•

I tu.. com jugues?

Quin tipus de jugador/a ets? L’exposició permet, a partir de
8 situacions de joc, identificar la tipologia de jugador de
cada persona.

Podeu consultar aquests materials, així com la informació detallada dels materials del Banc
de Recursos a través del web del CAE (www.cae.cat).
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El CAE (CAE, formació i serveis socioculturals)
Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89
www.cae.cat
cae@cae.cat

@caemanresa

De dilluns a divendres, de 9 a 14 del matí i de 16 a 18.30 de la tarda
Dissabtes, de 10 a 13.30 del matí (excepte juliol, agost i setembre)
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