QUÈ ÉS UN DESIG PER NADAL?
En el projecte UN DESIG PER NADAL et
transformaràs en un ajudant màgic que
farà realitat la il·lusió d'un infant o jove
aquest Nadal.
La realitat socioeconòmica actual no
permet a totes les famílies alcudienques
poder gaudir al 100% de les festivitats
nadalenques, així que entre tots i totes, fent
pinya, aconseguirem que l'encant no es
perdi.
Pots apadrinar la carta en solitari o en
grup, amb la família, les teves
amistats...els nins i nines les han escrit
amb moltes ganes, s'han portat beníssim!

Com saps, ser un follet de Nadal no és fàcil: és un
treball sincronitzat en equip a contrarellotge.

Per això, els teus regals han d'arribar a les
oficines de serveis socials abans del 17 de
desembre. Pots deixar els paquets de
dilluns a divendres de les 8:30 a les
14:30h al carrer Albellons, 2.
És importantíssim que el paquet tingui escrit de
manera ben visible el codi de la carta que has
triat.
Per tal de preservar l'anonimat de les famílies
participants, l'equip d'educadores socials farà
el lliurement dels paquets als pares, mares i/o
tutors/es abans de les festes de Nadal.

MIL GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ,
ENTUSIASME I IL·LUSIÓ, FARÀS UN DESIG REALITAT!

CONSELLS PER TRIAR UN BON REGAL DE NADAL
Escriviu la carta en família, és un bon moment per fer preguntes i
conèixer el per-què de les eleccions de l’infant. Hem de pensar en els
seus interessos i gustos però també és una oportunitat per
reflexionar sobre les possibilitats de les joguines que vol.
Trieu jocs o joguines on l’infant participi de manera activa, podeu
buscar un joc o joguina que l’estimuli en diferents aspectes com la
creativitat i la imaginació, la socialització, la cooperació… Eviteu
les joguines bèl·liques i les que reprodueixen estereotips de gènere.
Les joguines transmeten una visió del món. Jugant és com més
s’aprèn! Compartir temps de joc amb els infants és la millor
manera d’enfortir els vincles afectius i educatius amb tota la
família.
Per Nadal no només hi ha jocs i joguines...és un bon moment per
demanar allò que necessitem: roba, motxilles, sabates, material
artístic o esportiu... i també allò que ens fa passar una bona estona
com els llibres, còmics, entrades per esdeveniments culturals,
música...
Penseu en el vostre entorn! Recordeu les botigues del poble i el
comerç de proximitat. Regala sostenibilitat, aposta per les
joguines de materials nobles evitant els plàstics i elements tòxics.
Menys és més: prioritzeu la qualitat a la quantitat, és preferible
tenir una quantitat menor de joguines que estiguin plenes de
possibilitats.

