Taller d’auto construcció de joguines reciclades
Dins del FIRA’T

AMB EL CONSUM RESPONSABLE
(http://firat.xarxaeco.org)

Dissabte 12 de Desembre, 10.00 a 18.00, a la Rambla Nova (tram Motoclub) >>> El taller comença a les 11.00h <<<

Què es el joc?
El joc es la exploració i l’aprenentatge del món i les
seves regularitats a través de les habilitats i necessitats
pròpies de cada individu. És una actitud que, com la
resta dels mamífers, no perdem mai, ni en la edat
adulta. És una part molt important en la vida de
qualssevol ésser humà, i és interessant que ens
interessem en les seves implicacions.

En la societat actual els nens i les nenes
estan envoltats de multitud de coses que els
hi
criden
l’atenció,
dissenyades
exclusivament per a ells, de manera que
se’ls fa molt difícil no voler-les. S’ha perdut
en gran part la essència de les joguines com
a eines per facilitar el joc infantil i s’han
convertit en una forma més de consumisme.
Els infants tenen les cases plenes d’objectes
poc versàtils, com super herois amb els
quals només juguen imitant la sèrie de
televisió o nines que diuen a les nenes el
que han de fer per cuidar-les “bé”. Deixen
molt poc espai a la imaginació i a la
creativitat. Per altra banda els pares sempre
ens queixem i no estem mai a gust amb
aquest tipus de joguines; que si gairebé no
hi juguen, que tenim la casa plena de
trastos, que costen molts diners pel que són,
que només fan que demanar-ne més…..

La necessitat de joguines ve donada mes per la societat de consum que per la necessitat
infantil. Amb això no pretenc dir que les joguines no son necessàries, tot el contrari, però
no com s’entenen avui en dia. Quin sentit té que un nen tingui 30 cotxets si només en fa
servir 4, quina necessitat té una nena de tenir 8 Barbies si només juga amb la “de moda”?
Seria molt més interessant que una part de les joguines s’acoblessin a les necessitats
momentànies de cada nen. Però com?... Doncs deixant que fabriquin les seves pròpies
joguines i ajudant-los a fer-les.

Quins avantatges te això?
• Són barates i amb molt joc, i si es trenquen se’n fan de noves i … arreglat!
• Poden tenir joguines noves sempre que ho necessitin, del seu gust i originals.
• Fabricar-les fomenta la creativitat, la capacitat de concentració i desenvolupa la
destresa manual. Aprenen també a valorar la feina feta i l’esforç que costen les
coses, a acabar les coses que comencen i a relativitzar la perfecció. Contribueixen
en definitiva a desenvolupar la personalitat, a augmentar l’autoestima i l’orgull
per les pròpies habilitats i esforç.
• Es reciclen materials i els donem una vida útil més llarga.
• Si es construeixen en equip poden:
 Reforçar el vincle amb els pares
 Fomentar la sociabilitat
 Ensenyar a treballar en equip

Com serà el taller?
Poden venir nens de totes les edats, la única
condició és que siguin mínimament autònoms
si han de treballar ells sols.
A la seva disposició hi haurà eines per
manipular els materials (tisores, cola, cinta
adhesiva…) i alguns materials reciclats que haurem acumulat. Com que cadascú farà la
joguina que vulgui, la complexitat dependrà de cada nen, no de la seva edat o del que li
proposem. Poden ser els mateixos nens els que portin el material per reciclar de casa.
Depenent del que portem entre tots es podran fer unes coses o unes altres. La idea es deixar
que els nens triïn o inventin el que volen fer, a partir d’exemples o de la seva imaginació.
Serà un taller no-directiu. Es tracta de que cada nen es faci la seva joguina amb suport
d’adults, no de que els adults facin una joguina estàndard amb petites col·laboracions del
nen.
Es pot portar… roba vella, Cd's i Dvd's fets malbé, pots de iogurt i envasos de plàstic
diversos, gomes elàstiques, capses, diaris i revistes vells, taps/ xapes (de suro, metall,
plàstic), plats i gots de cartró, pals i canyes, paper de plata de l’entrepà, lluentons, botons,
paper de regal, restes de macarrons, cintes de Nadal, bales...i tot el que us sembli útil.

Porteu els infants al nostre taller!
Veniu a experimentar, a agafar idees i a gaudir!
Esteu tots convidats!
Dissabte 12 de Desembre, a les 11.00 h a la Rambla Nova (tram Motoclub)

