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RENOVA LES TEVES JOGUINES
ESPECIAL MAIG 2021
DEL 10 AL 24 DE MAIG DEL 2021

ACTIVITALTSS
VIRTUA

I

L’intercanvi com a eina d’educació per a la
sostenibilitat per fer front a l’emergència
climàtica
Davant de la situació d’emergència climàtica global en la que
estem, replantejar el nostre model de consum és necessari per
aconseguir reduir els nostres residus i emissions i per evitar posar en
perill les necessitats de les generacions futures i visibilitzar l’impacte
ambiental i social del món.
A l’hora de comprar joguines...
• Et preguntes si realment les necessites?
• Saps d’on provenen?
• Esculls joguines amb un valor social o ambiental afegit, sense piles
o fetes amb materials més sostenibles?
• Saps que la 2a mà és l’opció més sostenible?
• Saps què fer-ne quan ja no les utilitzes?
Pots trobar la ubicació de botigues de segona mà, de joguines amb
materials sostenibles i punts on reparar-les al Mapa Barcelona més
Sostenible www.bcnsostenible.cat
Consulta el teu punt més proper! Si trobes que falta algun punt,
el pots mapar o vine a les rutes que es fan per ampliar punts!
Per a més informació sobre joguines i consum conscient,
pots consultar:
lavidadelesjoguines.org
COMPRA
opcions.org/a-fons/joguines-sostenibles/

I
CONSUMEIX
EN LA MESURA
JUSTA.

Renova les teves joguines
Renova les teves joguines és una iniciativa per fomentar el consum
responsable, la sostenibilitat i la prevenció de residus en les joguines
a través de l’intercanvi. Promoguda per entitats, associacions i
equipaments de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament, es realitzen
dues edicions a l’any: una a la primavera i una altra a la tardor.
Enguany, amb la situació generada per la COVID-19,
no es realitzaran intercanvis però sí es faran activitats
complementàries online.
Un cop tinguis joguines que ja no et facin servei pots:
• Intercanviar-les amb les teves amistats o família.
• Vendre-les de segona mà.
• Als Ateneus de Fabricació de la ciutat pots imprimir en 3D les peces
dels teves joguines que necessitis per reparar o complementar un
joc o joguina. Més info: ateneusdefabricacio.barcelona.cat
• Portar-les als punts verds de la ciutat.
Més info: ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
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LES CORTS
LUDOTECA GUITARD | 934 10 48 29
LUDOTECA LA TARDOR | 93 448 04 99

Construïm joguines amb materials reciclats
Recuperem residus casolans per construir joguines!
Dilluns 10 de maig a partir de les 12 h a l’Instagram Ludoteca Guitard
https://www.instagram.com/ludotecaguitard/
i del C. C. Josep M Trias i Peitx Ludoteca La Tardor
https://www.instagram.com/ccjosepmtriasipeitx/

LES CORTS
LUDOTECA GUITARD | 934 10 48 29
LUDOTECA LA TARDOR | 93 448 04 99

Infografia joc i joguina no sexista
Descobrim tot el que el joc i les joguines ens poden aportar per
construir un món més coeducatiu.
Dimarts 11 de maig a partir de les 17 h a l’Instagram Ludoteca Guitard
https://www.instagram.com/ludotecaguitard/
i del C. C. Josep M Trias i Peitx Ludoteca La Tardor
https://www.instagram.com/ccjosepmtriasipeitx/

LES CORTS
LUDOTECA GUITARD | 934 10 48 29
LUDOTECA LA TARDOR | 93 448 04 99

Construïm joguines amb material de la natura
Aprofitem materials naturals (branques, pinyes, pedres, fulles) per
construir les nostres joguines.
Dimecres 12 de maig a partir de les 17 h a l’Instagram Ludoteca
Guitard https://www.instagram.com/ludotecaguitard/
i del C. C. Josep M Trias i Peitx Ludoteca La Tardor
https://www.instagram.com/ccjosepmtriasipeitx/

LES CORTS
LUDOTECA GUITARD | 934 10 48 29
LUDOTECA LA TARDOR | 93 448 04 99

Sostenibilitat: Fem bosses
amb samarretes velles
Reciclarem samarretes que ja no utilitzem per fabricar-nos les nostres
pròpies bosses.
Dijous 13 de maig a partir de les 10 h a l’Instagram Ludoteca Guitard
https://www.instagram.com/ludotecaguitard/
i del C. C. Josep M Trias i Peitx Ludoteca La Tardor
https://www.instagram.com/ccjosepmtriasipeitx/

LES CORTS
LUDOTECA GUITARD | 934 10 48 29
LUDOTECA LA TARDOR | 93 448 04 99

Xerrada per a famílies
El joc i l’estimulació de l’aprenentatge: recursos i propostes per a
crear espais i estones de joc que afavoreixin les capacitats innates
de l’infant i el vincle emocional. Xerrada a càrrec de Cristina Cruz,
psicòloga especialitzada en psicologia perinatal i criança respectuosa,
creadora del projecte www.mamanoestassola.com.
Divendres 14 de maig a les 10.30 h en plataforma en lína i horari per
determinar.
Cal inscripció prèvia a ludotecalatardor@bcn.cat
Més informació a https://www.ludotecaguitard.cat/ i a
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/josepmtriasipeitx

EIXAMPLE
CASAL INFANTIL FORT PIENC | 932 32 78 27
CASAL INFANTIL URGELL | 934 53 64 80

Creació de jocs interculturals
Coneixes jocs tradicionals d’altres parts del món? T’ensenyarem
com fer-los amb materials quotidians que tenim per casa i també
t’ensenyarem com s’hi juga! Us proposen dos jocs divertidíssim per
gaudir en família amb tutorials per muntar-los.
Dilluns 17 de maig a partir de les 17 h als webs
https://www.fortpienc.org/noticia/casal-infantil/ i
https://www.ccurgell.cat/activitats-casal/casal-infantil

CIUTAT VELLA
ESPAI LÚDIC AMBIENTAL PER A FAMÍLIES DEL PARC DE LA CIUTADELLA
638 326 771

Jocs low cost fets a casa
Una activitat en la que descobrir algunes de les possibilitats que
tenim per crear els nostres propis jocs amb pasta i amb els que
podrem treballar la motricitat fina dels més petits.
Dilluns 17 de maig a partir de les 12 h al Facebook de l’Espai
https://www.facebook.com/AmiguesLaludo i al seu perfil
d’Instagram

Col·labora:

Si vols implicar-t’hi més:
• Fes-te voluntari a qualsevol dels punts o col·labora amb nosaltres
• Demana més informació a renova@bcn.cat
• Troba els punts on comprar joguines de segona mà, on reparar-les o
botigues de joguines ecològiques o de proximitat al Mapa Barcelona
més Sostenible bcnsostenible.cat
• Piula amb el hashtag #RenovaJoguines, #BCNsostenible
#BCNpelClima #TallersRenova

GENEREM
NOVES
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