
Sostenibilitat lingüística 
27. La llengua catalana, els jocs i les juguetes 

La presència de la llengua 
catalana en els productes 
relacionats amb el món lúdic 
que es comercialitzen a l'àrea 
de parla catalana és deficitària. 
Aquest és un dels àmbits en 
què encara s'ha d'avançar en la 
tasca de normali tzació 
lingüística.  

Des d'un punt de vista educatiu, en el joc és tan 
important la llengua en què es desenvolupa com 
els valors i coneixements que s'hi transmeten. 

Tenim dret a jugar en català i a rebre-hi 
l e s  i n f o r m a c i o n s  s o b r e  e l 
funcionament del joc i les regles, les 
instruccions de muntatge, les 
informacions descriptives de les 
juguetes, les advertències de salut, 
d’edat, de perill, etc.  
 
 

Per respectar aquest dret i per afavorir 
l’ús normal del català en aquest àmbit, 
esdevé necessària una legislació especial 
pel que fa a la llengua dels jocs, de les 
juguetes, dels videojocs i d’altres 
materials lúdics que es comercialitzen a 
Mallorca i en el nostre àmbit lingüístic en 
general, i cal que aquests productes es 
promocionin i se’n difongui l'oferta 
existent. 
 

A més, és necessari conscienciar les 
empreses del sector que el fet de fabricar, 
distribuir i vendre aquests articles en 
catatà —i fer-los visibles als establiments 

especialitzats, amb la voluntat de facilitar-
ne la compra i fomentar-ne el consum— 
és una aposta per adaptar-se als canvis 
del mercat, i per atendre els nous valors 
socials i els nous requeriments i 
inquietuds dels consumidors, alhora que 
es respecten els drets lingüístics i es 
dóna un servei de qualitat. Cal dir que les 
empreses que ja ho fan ens facililiten 
l’accés a béns de consum respectuosos 
amb la idiosincràsia de la nostra 
comunitat.  

La presència de la llengua catalana en els jocs i en les 

juguetes permet consolidar les competències 

lingüístiques dels parlants: un producte o servei en 

català també pot ser molt ben rebut per consumidors 

que habitualment no el parlen. A més, representa un 

augment de l’estatus del català als ulls dels usuaris 

dels jocs, sigui quina sigui la seva edat i sigui quina 

sigui la relació que hi tenen.  

Trobar el català en els productes lúdics, tant si la 

llengua hi té protagonisme com si s’hi donen les 

instruccions, representa un guany per a tota la 

comunitat, perquè el fa visible en un context marcat 

per les llengües hegemòniques. I trobar el català a les 

juguetes connecta, en definitiva, amb el valor de 

la diversitat cultural i lingüística. La llengua catalana 

configura també un espai identificatiu i de cohesió 

social i és una eina d’integració lingüística i cultural.  

Fer normal la presència pública del català en la nostra 
societat s’ha d’acabar materialitzant en progressos 

perceptibles, com el fet de trobar jocs i juguetes en català 
en un lloc destacable dels establiments que en venen.  

Com a consumidors podem contribuir  a  millorar 
la presència de la llengua catalana en l’àmbit lúdic 

i cultural.  
Teniu en compte la llengua a l’hora de triar, 

demanar o comprar jocs i juguetes. 
 

Tot i que, tal vegada, en algun moment de la vida 
deixam de jugar, a través del joc aprenem com 
funciona el món; el joc ens ajuda a madurar, a 
interactuar amb els altres, a provar, a descobrir coses 
noves, a emocionar-nos... 

 

Jugau en català!  
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Els jocs populars i tradicionals, que s’han anat transmetent de 
generació en generació i formen part del nostre patrimoni cultural, tenen 
un component de comunicació oral, per mínima que sembli en alguns 
casos. Per tant, també  tenen la funció de transmetre la tradició cultural, a 
través de l’oralitat més genuïna de cada comunitat, i de consolidar-la. Us 
n’oferim un recull que inclou setze jocs de falda, catorze jocs de rotlo i 
balls redons, set cançons electives o eliminatòries i seixanta-dos jocs 
diversos.  

Així mateix, si voleu tenir més informació sobre els jocs i les juguetes podeu consultar, entre 
d’altres, els webs següents: Joguina segura, Joguines. Compra responsablement, Jocs infantils 
d'arreu del món, Jocs infantils i Vadejocs.cat. A més a més, per referenciar els jocs i les juguetes 
amb les denominacions catalanes adequades, disposau del Diccionari de jocs i joguines, dins de 
la col·lecció de Diccionaris en Línia que ofereix el Termcat. 

I per jugar en línia 

en català... 

 
 
 

 
Bicicla't. El joc de la 
bona conducció 
Calaix de sastre 
Catamots  
Consumòpolis. Jocs 
Diverllengua 
e-boletaire 
Edu365.cat. Infantil 

 
Edu365.cat. Jocs 
El Gran Dictat (TV3) 
El Joc del Reciclatge 
Joc per conèixer 
Pompeu Fabra  
Jocs de Cavall Fort 
Jocs de Childtopia 
Jocs  del  Caçadors  de 
Bolets (TV3) 
Jocs  del  Club 
Súper3 (TV3) 
Jocs.com 
JocsJunior.com 

 
 

 
 

MegaJocs 
Otijocs en línia 
Personatges en joc  
PetitaXarxa.cat (de 2-4 
anys) 
PetitaXarxa.cat (de 4-10 
anys) 
Rebost de jocs de 
Softcatalà 
Sokker Manager 

 

Actualment es 
comercialitzen més 
de 1.600 juguetes en 

català, xifra que 
representa al voltant 

d'un 10% del total 
de juguetes que hi 

ha ara mateix al 
mercat.  

Enllaços d’interès 

 Departament de  
Cultura, Patrimoni i Esports 

 

Si voleu conèixer l'oferta existent de juguetes que parlen català, us recomanam que consulteu 
aquest catàleg de materials lúdics, els quals estan classificat en 7 categories, que a la vegada 
s’ordenen pel nom de fabricant: juguetes, llibres joc, puzles i encaixos, ordinadors, jocs de taula, 
jocs multimèdia i material didàctic. 

http://www.cpnl.cat/jocs/arxius/jocsdejocs.pdf
http://joguinasegura.coop/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=compra%20responsablement%20joguines&source=web&cd=1&ved=0CGEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diba.cat%2Fdocuments%2F168166%2F168252%2Fconsum-descarrega-joguinesquadriptic-pdf.pdf&ei=BVPwTrGdE8SX8gOnpfjIAQ&usg=AFQjCNF0214S-aQMZL
http://jocsinfantils.cat/index.php/base-de-dades
http://jocsinfantils.cat/index.php/base-de-dades
http://www.xtec.cat/~malons22/personal/jocsrondalladijous.htm
http://vadejocs.ara.cat/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.lafactoriainteractiva.com/biciclat
http://www.lafactoriainteractiva.com/biciclat
http://sites.google.com/site/reculldenllacos/seleccio-d-activitats/atencio
http://www.catamots.cat/
http://www.consumopolis.es/areajuegos.aspx?idioma=cat&p=1
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua/
http://www.tocatsdelbolet.com/
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.htm
http://www.edu365.cat/jocs/
http://www.tv3.cat/elgrandictat/html/joc/
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/jocs.html
http://www.childtopia.com/index.php?module=home&newlang=cat
http://www.tv3.cat/bolets/jocs.html
http://www.tv3.cat/bolets/jocs.html
http://www.super3.cat/psuper3/sp3Seccio.jsp?seccio=joc
http://www.super3.cat/psuper3/sp3Seccio.jsp?seccio=joc
http://www.jocs.com/
http://www.jocsjunior.com/
http://www.megajocs.com/
http://www.bcnmultimedia.cat/web/club/clubmultimedia.htm
http://www.personatgesenjoc.cat/
http://www.petitaxarxa.cat/jocs24/index.html
http://www.petitaxarxa.cat/jocs410/index.html
http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Jocs
http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Jocs
http://online.sokker.org/?lang=ca
http://www.cpnl.cat/jocs/arxius/cataleg_jocs.pdf

