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Guia dels tallers de la campanya
La Vida dels Jocs i les Joguines
Alternatives de consum responsable
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La Vida dels Jocs i les Joguines
La vida dels jocs i de les joguines és una campanya de sensibilització que
es desenvolupa per educar a la població en un consum sostenible i
responsable de jocs i joguines. Es desplega mitjançant
1. Un manifest
2. Una guía de consum responsable de jocs i joguines
3. Un blog amb tips i consells

4. Tallers i punts informatius de sensibilització
Consulta la pàgina web del projecte per a més informació
www.lavidadelesjoguines.org

www.lavidadelesjoguines.org
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Quines alternatives de consum
responsable de jocs i joguines
tenim?
Has pensat mai que avui en dia els teus fills i filles tenen a casa massa
coses amb les que jugar? Oi que quan érem petits no ens calien tants jocs
i joguines i ens ho passàvem igual de bé?
Els tallers de la campanya pretenen que les famílies prenguin
consciència sobre el consum excessiu de jocs i joguines que tenen els
infants, donant alternatives sense alarmismes. També volen donar
informació sobre les iniciatives més sostenibles de consum de jocs i
joguines, on es poden portar a intercanviar, compartir, com llogar-les, o a
on es poden portar a reparar, quines són les botigues més compromeses
de la ciutat... En els tallers també explicarem com allargar la vida útil
dels jocs i joguines amb petites reparacions. A més a més, exposarem el
manifest de les famílies consumidores responsables de jocs i joguines!
www.lavidadelesjoguines.org

2

Tallers
3.1 Taller d’alternatives amb la reparació de
joguines de tela i fusta
Des d'Espai Ambiental Cooperativa us explicarem totes les alternatives
per poder consumir responsablement els jocs i les joguines i després us
ajudarem a curar les vostres joguines de fusta i tela per a que visquin
durant més temps!

Destinataris: Famílies amb infants de 6 a 12 anys
Participants: Màxim 15 persones
Requeriments: Espai tancat amb un projector i taules
Durada de l’activitat: 1,5/2h màxim
Condicions de contracció a consultar
www.lavidadelesjoguines.org
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Tallers
3.2 Taller d’alternatives amb la creació de peluixos
Des d'Espai Ambiental Cooperativa us explicarem totes les alternatives
per poder consumir responsablement els jocs i les joguines i després
ajudarem als infants a crear els seus propis peluixos a partir de parts de
peluixos descartats. Prepareu les agulles i… a cosir!
Destinataris: Famílies amb infants de 7 a 12 anys
Participants: Màxim 15 persones
Requeriments: Espai tancat amb un projector i taules
Durada de l’activitat: 1h
Observacions: Cada infant haurà de portar un peluix que ja no vulgui
Condicions de contracció a consultar

www.lavidadelesjoguines.org

3

Tallers
3.3 Contacontes i taller de dibuixos: La TOM,
l’osseta amb una llarga vida
Després d'haver estat la joguina preferida del Quim i la Júlia, la TOM
haurà de viure una gran aventura abans d'estar llesta per formar part de
la vida d'algun altre infant. Un conte que ens convida a reflexionar sobre
les nostres joguines i les possibilitats per allargar la seva vida útil... En
acabat, crearem conjuntament a la família i amics de la Tom amb
dibuixos.
Destinataris: Famílies amb infants de 4 a 8 anys
Participants: Màxim 20 infants amb acompanyant
Requeriments: Espai còmode on seure per explicar el conte

Durada de l’activitat: 1h
Condicions de contracció a consultar

www.lavidadelesjoguines.org
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Dinamització infantil
Dinamització amb jocs ambientals i cooperatius
mentre es realitza un dels tallers amb adults
En el cas que en algun taller hi hagi infants massa petits per participar en
les reparacions o creacions, nosaltres podem dinamitzar aquesta estona
amb jocs ambientals i cooperatius.
Destinataris: Infants de 3 a 12 anys

Participants: Dependrà de les edats dels infants
Requeriments: Espai amb taules o catifes al terra
Durada de l’activitat: 1,5/2h màxim
Condicions de contracció a consultar

www.lavidadelesjoguines.org
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