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PRESENTACIÓ
El Museu de sa Jugueta de Palma està considerat un dels
millors de tota Espanya.
Aquest museu és el resultat de trenta-cinc anys de feina
del col·leccionista i pintor Ton Boig Clar, que ha arribat a
arreplegar 7.000 juguetes de tot tipus i d'arreu del món.
Aquí veureu una selecció d'unes 3.000 peces.

Les juguetes són el mirall de la societat, un món en petit,
una microhistòria on es reflecteix la tecnologia,
el disseny i els valors socials, pedagògics i estètics de cada
moment històric.

La col·lecció de juguetes està distribuïda en quatre sales:
1. Juguetes diverses: juguetes arqueològiques, tradicionals, musicals, siurells, betlems, gidrioles, audiovisuals,
teatres infantils, mecanos, jocs de taula...
2. Transports: vaixells, trens, avions, vehícles espacials, cotxes de pedals i de carrera, cotxes de bombers, de
polícia, ambulàncies, cotxes petits, motos...
3. Animals i humans: figures humanes, animals i autòmates, animats amb cordes o piles, cavalls de cartró,
tumilets, patinets, tricicles, teatres de teresetes, futbolins...
4 . Juguetes de reproducció de tasques domèstiques, juguetes de carrer i Pepes: pepes (de porcellana,
cel·luloide, cartró, goma, plàstic), cases de pepes amb mobles en miniatura, tendes, ultramarins, cuines, llits,
vaixelles infantils, a més a més de carruatges, cavalls i juguetes de carrer com ara diabolos, patinets, fletxers,
etc...

MUSEU, ART I EDUCACIÓ
La jugueta reflecteix la societat i al mateix temps serveix al nin per a crear un món propi, que encara
que sigui una rèplica de l'altre, té molt de projecte d'una nova realitat. Quelcom semblant passa amb
l'art, amb el qual la jugueta té una gran analogia.

El temps que es dedica al joc és un temps d'aprenentatge, exploració i descobriment. El joc i les
juguetes alimenten la imaginació, potencien interesos i actituts, defineixen comportaments,
permeten desenvolupar habilitats i fomentar relacions amb el món.

El departament educatiu disposa de:

Educadora social per a visites i diversos tallers. A més a més, hi col·labora la companyia teatral “Té a tres”.
Visites adaptades al nivell educatiu i a les necessitats del grup.
Dossiers amb diferent tipus d'informació sobre les juguetes del museu.
Materials d'experimentació durant la visita i activitats centrades en els infants com a protagonista.
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ACTIVITATS CICLE INFANTIL

Activitat Nova
ELS MOVIMENTS DE LES JUGUETES

Aquesta activitat està dissenyada amb els objectius de:
- Treballar l'esquema corporal dels infants a través de la imitació del moviment de les juguetes.
- Donar-lis a conéixer les juguetes del segle passat i els mecanismes de moviment que s'empraven.
- Potenciar la imaginació i la espontanietat a través del moviment de les juguetes.
Metodologia: A cada una de les quatre sales del Museu es proposen diferents jocs i cançons per tal de
treballar els objectius anteriorment esmentats.

Durada: 1h i 15minuts.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:15h i de 11:30h a 12:45h.
Preu: 2,5 euros per infant (per als professors és de franc).
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ACTIVITATS PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Activitat Nova
1. EL GÈNERE DE LES JUGUETES

Si nines i nins no juguen al mateix no desenvoluparan les
mateixes capacitats.
- Què potenciam amb les juguetes?
- Què és el que aprenen a través dels jocs?
- Quins valors, habilitats, actituts i aptituts es
desenvolupen?

Activitats de GÈNERE, 1er CICLE DE PRIMÀRIA

Activitat Nova
Objectius:
- Introduir el tema dels rols de gènere als més petits a través de les juguetes.
- Reconèixer juguetes que tenen un component sexista.
- Potenciar la idea que les nines i els nins poden jugar amb tot.
Metodologia:
S'inicia la visita amb un conte per a despertar en els infants el qüestionament sobre el gènere de les juguetes. A les
diferents sales s'aniran treballant temes relacionats amb el sexisme i els rols de gènere, emprant dinàmiques
centrades en el protagonisme dels infants i adaptades a la seva edat.
Per a concloure es farà un collage mural sota el títol “Les juguetes són de tots”.
Durada: 1h i 15minuts.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:15h i de 11:30h a 12:45h.
Preu: 2,5 euros per infant (per als professors és de franc).

Activitats de GÈNERE, 2on i 3er CICLE DE PRIMÀRIA

Activitat Nova
Objectius:
- Conèixer els rols i estereotips de gènere establerts en la nostra societat.
- Incentivar un debat sobre la qüestió de gènere de les juguetes entre l’alumnat.
- Conscienciar que tothom ha de col·laborar en totes les tasques, i independentment del nostre sexe.
Metodologia:
Es faran dos grups i es demanarà als alumnes que classifiquin les juguetes del museu segons creguin que són de
nin, de nina o de tot dos. Després, mitjançant una dinàmica es posen en comú les classificacions i es raona sobre les
característiques que ells relacionen amb ser nins o nines (funció de la jugueta, colors, juguetes i professions, etc.).
Es projectaran anuncis de televisió per tal de que els nins puguin reconéixer els components sexistes i els models
estereotipats que es reflexen en els mitjans de comunicació.
Per a concloure es farà un anunci sota el títol les juguetes són de tots.
Durada: 1h i 15minuts.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:15h i de 11:30h a 12:45h.
Preu: 2,5 euros per infant (per als professors és de franc).

Activitats de GÈNERE, SECUNDÀRIA

Activitat Nova
Objectius:
- Incentivar el debat sobre els rols i estereotips de gènere establerts en la societat dels segle XX i en la nostra actual.
- Analitzar la diferent atribució de valors de les professions a través del gènere de les juguetes.
- Treballar el sexisme a través de la publicitat de les juguetes.
- Reflexionar sobre com influeixen en la nostra vida les juguetes.
Metodologia:
A les diferents sales s'aniran treballant temes relacionats amb el sexisme a través de les juguetes de la col·lecció,
utilitzant diferents dinàmiques per a tractar el tema de la segregació de gènere en les professions, els estereotips de
les juguetes als mitjans de comunicació i la perpetuació del repartiment tradicional de les tasques domèstiques.
Per a concloure es dissenyarà, per grups, una jugueta que trenqui amb els elements estereotipats de gènere.
Durada: 1h i 15minuts.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:15h i de 11:30h a 12:45h.
Preu: 2,5 euros per infant (per als professors és de franc).

2. DE QUÈ ESTAN FETES LES JUGUETES?. Activitats per primària i secundària

Veurem juguetes tradicionals, fetes amb els materials que tenien a
l'abast els infants i juguetes industrials que utilitzaven materials més
sofisticats.
Alguns dels materials de les juguetes que es poden veure són:
terracota, ivori, fusta, entranya animal, llavors, pedra, escorça d’arbre,
tela, canya, cartró, paper, porcellana, peluix, ferro, llauna soldada,
llauna litografiada, cel·luloide, plàstic, goma, zamac, pasta, làtex, etc.
Es conclou amb una petita mostra de juguetes curioses i antigues per a
que les puguin manipular.
Durada: 1h i 15minuts.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:15h i de
11:30h a 12:45h.
Preu: 2,5 euros per infant (per als professors és de franc).
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ESPECTACLE “LA DEIXALLERIA, OBRADOR DE JUGUETES”
Aquest és un espectacle on, partint de la improvització, la comicitat, les consignes i els objectes donats pels
alumnes, es crearan històries en les que els protagonistes seran objectes de deixalles que cobraran vida, com
quan jugam amb les juguetes. Per tant, l'espectacle esdevé un espai ideal perquè el nin/a pugui valorar,
divertir-se i estimular la seva imaginació amb la recerca d'altres vides possibles dels objectes i de les
juguetes.
D'aquest espai se'n farà càrrec la companyia Té a tres que, amb la seva àmplia experiència en el sector
escolar i de l'humor, serà l'encarregada de donar vida a:

LA DEIXALLERIA, Obrador de juguetes.
La Deixalleria, és l'obrador del Museu de sa Jugueta, un divertit espai lúdic de creació, on n'Aina,
l'obradora, crearà noves històries còmiques jugant amb deixalles reciclades i idees aportades pel públic
assistent.

Espectacle recomanat per als alumnes de primària i secundària, juntament amb les visites del Museu.
Durada: 45minuts.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:00h i de 11:15h a 12:15h.
Preu: 2,5 euros per infant (per als professors és de franc).
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AINA, GUIA DE MUSEU

Activitat Nova

Aina, l'obradora de «La Deixalleria», es veu en la situació de ser la guia del museu de sa jugueta. Això
provocarà tota una sèrie de situacions còmiques que faran de la visita una divertida experiència, a més d'una
instructiva activitat sobre la història de les juguetes que conformen la col·lecció del museu.

Durada: 1 hora.
Torns: a partir d'octubre, de dilluns a divendres, de 10h a 11:00h i
de 11:15h a 12:15h.
Preu: 3,5 euros per infant (per als professors és de franc)
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RESUM PER NIVELL EDUCATIU
CICLE INFANTIL:
Els moviments de les juguetes
PRIMÀRIA:
Visita Guiada: De què estan fetes les juguetes? + Mostra de juguetes antigues (tots els cicles)
El gènere de les Juguetes (una activitat per cicle)
Taller “ La Deixalleria” (tots els cicles)
Aina, guía de Museu (tots els cicles)
SECUNDÀRIA (tots els cicles):
Visita Guiada: De què estan fetes les juguetes? + mostra de juguetes antigues
Taller “ La Deixalleria”
El gènere de les Juguetes (una activitat per cicle)
Aina, guía de Museu (tots els cicles)
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PREUS I ALTRES INFORMACIONS

La visita està dissenyada per a triar una activitat i complementar-la amb el taller. Així doncs, recomanam
realitzar el taller de la «Deixalleria» després de la visita, ja que així els alumnes poden tenir una experiència
més completa i enriquidora. No obstant això, si necessitau adaptar la visita per qüestió de temps o continguts,
no dubteu en consultar-nos-ho.
L'horari de visites i tallers és de 9:30h a 13:00h.
El preu de l'activitat i de la visita (amb mostra de juguetes antigues) és de 2,50 euros per alumne (per als
professors és de franc). El taller de Deixalleria té un cost adicional de 2,50 euros per alumne (per als
professors és de franc). L'activitat «Aina, guia de Museu» té un cost de 3,5 euros per alumne (per als
professors és de franc).
Per a concertar visites ho podeu fer a través de Palma educa, o per a més informació telefonau al 654 650 780,
o enviant un correu electrònic a l'adreça museudesajugueta@gmail.com
Visites disponibles a partir d'octubre.
www. museudesajugueta.es C/ Campana,7. Palma (devora l'esglèsia de Sta Eulàlia)

