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PER A MARES, PARES I EDUCADORS 

En el despertar intel·lectual dels infants, les rela-
cions amb els adults són fonamentals i es basen 
en les activitats quotidianes i en el joc. Jugar junts 
és una de les millors maneres de compartir ex-
periències i relacionar-se. Jugar és innat en els 
infants; així, doncs, només cal aprofitar el joc i les 
immenses possibilitats que ofereix per ajudar-los 
a formar-se. 

El joc és el mitjà més estimulador per a la  
intel·ligència, un dels instruments més útils  
de creixement i de desenvolupament cognitiu. 
I, precisament, de joc i desenvolupament cog-
nitiu tracta aquest llibre que ara teniu a les mans. 
És un llibre joc. L’espiral i els talls entre pàgines 
permeten fer un munt de combinacions amb 
les imatges. Tradicionalment aquests llibres s’han 
anomenat imaginaris o imatgiaris. 

Nosaltres hem preferit IMATGIARI perquè imaginari 
podria portar l’infant a pensar en tot allò que no-
més existeix en la seva imaginació. Un IMATGIARI, 
doncs, és un llibre per a infants que presenta diver-
ses imatges acompanyades del nom corresponent. 
Aquest IMATGIARI aplega imatges especialment 
escollides, molt motivadores i properes als més 
petits, i té un valor afegit: amb aquest llibre es 
poden fer infinitat de jocs girant tan sols els fulls!



PER JUGAR…

Us proposem de fer aquests jocs i molts d’altres 
que podeu inventar-vos vosaltres mateixos o els 
infants. La imaginació és altament estimulant per 
a la intel·ligència!
 Busca tots els arbres i tots els sols.
 Busca tots els peixos, totes les gallines i un gall.
 Busca totes les peces de roba.
 Busca tots els tipus de calçat.

 Busca tots els mitjans de transport.
 Busca tots els menjars i tots els estris per menjar.
 Busca els objectes d’higiene personal.
 Busca totes les joguines.
  Busca tots els objectes de color (verd, vermell,  
groc, blau...) i els objectes multicolor.
  Busca algun d’aquests nombres: 1, 2, 3, 4 i 5.
 Busca tots els objectes fets de fusta.

  Busca imatges el nom de les quals comenci  
amb alguna d’aquestes lletres: A, B, C, D, E,  
F, G, J, P, R, S, T, V, X...
 Busca imatges amb més d’un element.
  Busca imatges d’objectes que sempre  
van aparellats.
 Busca elements que puguis trobar en la natura.
 Busca elements en forma de triangle i de cercle.


