
   

La Fira d'Intercanvi de Joguines, és una trobada de nens i nenes de 6 a 12 anys, 
acompanyats per adults, on es podran intercanviar amb altres nens i nenes, qualsevol 
joguina exposada, sense fer servir diners.

L'intercanvi tindrà les següents característiques:

 Els articles a bescanviar seran exclusivament de tipus cultural, lúdic o esportiu.
 L'espai s'estructurà en forma de mercat: cadascú muntarà la seva paradeta.
 L'Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l'Arpa estarà a la vostra 

disposició per ajudar-vos

Els objectius pedagògics d'aquesta activitat són:

 Fomentar l'interès per les coses reutilitzades.
 Apropar-nos al valor real de les coses
 Fomentar el consum responsable 
 Promoure les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar)

Bases per un bon funcionament

 La participació a la Fira és totalment gratuïta.
 Tots els participants hauran d'anar acompanyats per una persona adulta.
 No s'admet l'adquisició dels articles exposats a canvi de diners.
 L'edat dels participants ha de ser de 6 fins a 12 anys.
 No s’ acceptaran joguines bèl·liques o similars.
 Tots els articles hauran d'estar en bon estat.
 Les joguines que no s'intercanviïn s'hauran de retirar de la parada i no es 

poden deixar tirades en cap espai del Parc o carrer.
 Les persones organitzadores no ens fem responsables dels intercanvis que es 

facin.

Com han de ser les joguines: 

Joguines que fomentin la motricitat, la imaginació, la creació, el pensament lateral, 
lògic, matemàtic, el llenguatge, el treball de les emocions, entre altres destreses i 
qualitats. Així mateix caldrà que fomentin el respecte entre homes i dones, sense cap 
tipus de discriminació i que siguin respectuoses amb el medi ambient i que fomentin 
una cultura de pau. 

FIRA D'INTERCANVI DE JOGUINES

Diumenge 19 de novembre de 2017
                    de 11:00 a 13:30h. Al Parc del Clot


