
CONSELLS PER LA COMPRA I l’ÚS RESPONSABLE DE 
JOCS I JOGUINES  

Els nens i les nenes són un col·lectiu que mereix una protecció especial davant 
els possibles enganys que poden provocar les fortes campanyes de venda de 
joguines, principalment en èpoques nadalenques.  
 
Per això, la Regidoria de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Sabadell, amb la 
col·laboració de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona 
ha endegat una campanya de sensibilització sobre la compra i l’ús responsable 
de jocs i joguines, acompanyada d’un tríptic informatiu que es pot demanar a 
l’Ajuntament. 
 
Cal que les persones adultes adquireixin les joguines sota criteris de 
responsabilitat, ja que aquestes influenciaran l’aprenentatge i el 
desenvolupament intel·lectual, emocional i creatiu del nen i la nena. Per això es 
faciliten uns consells per la correcta adquisició i el consum responsable de jocs 
i joguines: 
 
� S’ha d’atendre als interessos de cada nen i nena . La joguina es regala 

perquè sigui divertida, i per tant no s’ha d’imposar. 
 
� Cal que sigui l’adequada a la seva edat; ni tan simples que puguin avorrir 

el nen i la nena, ni innecessàriament sofisticades. Es obligatori que a 
l’embolcall figuri l’edat recomanada.  

 
� La joguina ha de ser estimulant i versàtil . Alhora que li resulti atractiva i 

motivadora, és important que el nen i la nena pugui desenvolupar les seves 
pròpies habilitats, creativitat, imaginació, socialització, etc.  

 
� Han de ser variades  però les suficients. Es important la varietat, ja que 

cada joguina estimula un aspecte del seu creixement, però evitant el 
consumisme extrem, regalant-les al llarg de l’any i reservant les més 
especials per èpoques concretes (com el Nadal). Així el nen i la nena 
aprendrà a gaudir-les i estimar-les més. Els experts aconsellen no regalar 
més de 3 en una sola vegada; cal regalar amb moderació. 

 
� Han de ser solides, de qualitat i ben fetes,  perquè continuïn entretenint al 

llarg del temps i fomentar el respecte per les coses (la marca N d'AENOR a 
l'embalatge és un distintiu que garanteix la qualitat i solidesa). 

 
� Han de ser segures i ben etiquetades. La marca de la CECECECE significa que la 

joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat 
contingudes a les normes comunitàries, garantint-se que no estiguin fetes 
de materials tòxics, inflamables o explosius. A l’embalatge, a més d’aquesta 
marca ha de figurar: la raó social i adreça del fabricant o importador, el nom 
i la marca del producte, les seves característiques tècniques i funcionals i 
els indicadors de seguretat mitjançant símbols. 

 
 



� Evitar la incitació a la violència i la distinció sexista (les joguines no tenen 
sexe i es poden regalar sense diferències a tots els nens i nenes). 

 
� El seu material ha de ser respectuós amb el medi ambient. 
 
Altres recomanacions a tenir en compte:  
 

 S’ha d’ensenyar al nen i la nena a veure la publicitat , a ser crítics i 
escollir (per què no es pot tenir tot). És important que els destinataris vegin 
la joguina abans de comprar-la per evitar futures frustracions (un anunci 
televisiu pot provocar una imatge distorsionada). 

 

 Cal valorar: 
-si l'ús que el nen i la nena farà del joc o joguina compensa el seu 
preu. 
-si es disposa d’espais adequats i temps suficients per divertir-se 
amb la joguina,  i si pot molestar el seu soroll. 
-si té companys i/o companyes amb qui compartir el joc. 
 

 No és recomanable comprar en establiments que només obren en 
períodes com el Nadal, ja que podem tenir dificultats per reclamar. 
 

 Sempre que sigui possible, adquirir els productes en establiments  

adherits al Sistema Arbitral de Consum.  

 

 Guardar la factura i/o tiquet de compra, ja que en seran indispensables 
en cas de reclamació. 
 

 Cal tenir en compte que els pares i les persones adultes són la millor 
joguina per el nen i la nena. 


