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Comença la Campanya de la 
Joguina 

                                                                                                                                                      
Dia 11-12-13-14 i 15 de desembre es fa la recollida de les 
juguines dels nins i nines de l’escola. 

Tots els nins i nines que no juguin amb elles perque siguin 
grans o perquè ja no hi juguin, podran dur les juguetes  a 
l’escola de La Salle Inca. Perque uns nins que no tenguin  
juguetes siguin feliços. 

Quan acabi la setmana durem totes les juguetes a la sala 
d’informàtica i els senyors de Càritas vendran a cercar-les amb 
una furgoneta grossa. 

Voldriem que tots els nins i nines del mon tenguin juguetes. 
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 Càritas té un taller de 
reciclatge de joguines. En 
aquest taller ocupacional, 
format per persones en 

processos d'inserció 
sociolaboral, recullen les 

joguines, els arreglen, 
netegen, i fiquen en caixes per 
després vendre'ls amb preus 
simbòlics en el seu la botiga 

de Càritas. 

 Els diners són reinvertits al 
taller. Els participants (que 

solen ser persones amb 
pocs recursos) poden 

recollir joguines per les 
seves famílies.

CAMPANYA DE LA JOGUINA 
 Notícia | Cap nin sense joguina | Un nin, una joguina



La Salle Inca 13 desembre de 2017

CAP NIN SENSE JUGUETA
Hi ha nins i nines que per Nadal no tenen juguetes. 
En canvi,  hi ha nins i  nines que tene moltes 
juguetes. 

Aquests nins no tenen tantes mans per jugar amb 
totes les juguetes, per aixo no és necessari que els 
nins tenguin tantes juguetes. Nosaltres sóm nins i 
nines i sabem que no és necessari tenir tantes 
juguetes perquè podem jugar sense juguetes i ens 
ho podem passar molt bé. Hi ha jocs com: aranya, 
escondite, polis i cacos i molts més que no 
necessiten res de material. 

És important que cuidem i valorem les juguetes. Per  
això els nins i nines de l’escola feim aquesta 
campanya de la col.laboració i duim juguetes  que ja 
no empleam per als nins que no en tenen. 

Per tant, ja sabeu,  podeu donar juguetes del 11 al 
15 de desembre a l’escola de La salle d’Inca.
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UN NIN, UNA 
JUGUETA 

 Els nins de 3r ens hem adonat 
que hi ha molts de nins que no 
tenen juguetes en tot el món.  

Per  nadal aquests nins no troben 
cap regal davall de l’arbre de 
nadal perquè tampoc en tenen. 
En canvi hi ha nins que tenen 
moltes juguetes, inclús 
moltíssimes juguetes, que no 
solen emprar. Moltes vegades les 
empren i després no les tornen a 
emprar. Pensam que no és 
necessari tenir moltes juguetes 
perquè podem jugar sense 
juguetes. 

Els nins, per jugar, ens podem 
inventar juguetes i diferents jocs. 
També podem anar a la platja i 
d’excursió. Podem fer moltes 
coses sense juguetes i ser molt 
feliços. 

Ens ajudau a que els nins siguin 
feliços? 

Ens  ajudau a fer la campanya de 
la jugueta? 

Cada nin pot dur les juguetes 
que no ja no emplea. Les pot dur 
a partir de l’11 fins al 15 de 
desembre a  l’escola. 

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració! Aquests nins vos 
ho agraïran. 


