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Actualitat

S'imparteix un taller de joguina segura a la Ludoteca Municipal

Dilluns 25 d'octubre de 2004
La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres acollirà aquesta setmana un taller de joguina
segura que té per objectiu oferir als infants i a les seves famílies, eines de reflexió i
coneixements diversos per a un consum responsable de joguines. L'activitat, que és
organitzada per Cooperatives de Consumidors, es porta a terme a diverses localitats
catalanes durant els mesos d'octubre i novembre. A Castellar del Vallès tindrà lloc
el dimecres, 27; el dijous, 28 i el divendres, 29 d'octubre, a les 18.00h a la Ludoteca
Municipal (c/ Sala Boadella, s/n). El taller de joguina segura, que és la primera
vegada que es fa a Castellar, compta de tres parts diferenciades. L'activitat comença
amb el passi d'un DVD que "explica la història del Tomàs, un noi que fa una
festa d'aniversari i que es planteja quines joguines vol que li regalin i per què",
ha explicat la responsable de la Ludoteca Municipal, Mercè Costa. La segona part,
d'una vessant més lúdica, consisteix en un joc de preguntes i respostes sobre el
consum de joguines. Finalment, es fa una activitat específica en funció de l'edat.
"Podem, des de donar-los un pressupost i fer un simulacre de compra, a mirar
catàlegs de joguines i veure què hi apareix i com és realment la joguina a la
botiga", ha afegit Costa. Les sessions de dimecres i dijous s'adrecen als nens i
nenes que cursen entre P5 i 6è de primària i, el divendres, coincidint amb l'espai
familiar que es fa a la Ludoteca, el taller s'adaptarà als adults. El taller de joguina
segura és obert als infants que assisteixen habitualment a la Ludoteca, com aquells
que ho vulguin fer de manera puntual. La sensibilització sobre les joguines
continuarà els mesos de novembre i desembre, amb una campanya d'assessorament
als pares i una altra d'intercanvi de joguines, organitzada per la Ludoteca Municipal.
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