Els Reis d’Orient
necessiten la teva ajuda!
Per portar 2.000 regals als nens i nenes del Casal dels
Infants aquest Nadal.

A quin Rei voleu donar un cop de mà?

JOGUINES
pels nens i nenes de 0 a 12
anys ( jocs de taula, trencaclosques, construccions,
playmòbils, mecanos, legos,
nines, cotxes, joguines per
nadons, jocs de manipulació i aprenentatge...).

MATERIAL
ESCOLAR

MATERIAL
ESPORTIU

pels nens i nenes de 3 a
16 anys (motxilles, llapis,
bolígrafs, ceres, pintures,
llapis i retoladors de colors,
compassos, carpetes,
estoigs, llibretes, calculadores, llibres per pintar,
subratlladors...).

pels nens i nenes de 10
a 16 anys (pantalons de
xandall, dessuadores, pantalons curts, samarretes
esportives, mitjons, bosses,
banyadors, ulleres de piscina, hula hoops, pilotes i
pales de ping-pong, pilotes
(futbol, bàsquet, volei...),
guants. de porter...).

Sumeu-vos a fer-ho possible!
Definiu el dia/dies de recollida de regals. Si voleu podeu definir donar suport a un rei específic.
Definiu els grups d’alumnes/famílies/professors, etc. encarregats de : coordinació general de la
campanya, difusió, producció, selecció de regals, preparació pel transport i entrega al Casal dels
Infants.
Producció, selecció i recompte. Definiu l’espai de l’escola on s’hauran de deixar els regals.
Establiu espais diferents pels regals de cada rei mag. Feu un recompte dels regals recollits.
Definiu el tipus de contenidors que utilitzareu per transportar els regals (caixes de cartró, bosses...)
Us recomanem tenir el material enllestit per poder preparar el transport més fàcilment una
vegada acabi la recollida. Us agrairem incloure una nota amb el nom de l’escola i el nombre de
regals recollits.
Difusió. Definiu les eines i mitjans de difusió que utilitzareu:
-Cartells per penjar als punts més visibles de l’escola (portes d’accés a les famílies, pati, secretaria,
etc.). Podeu utilitzar el que us facilitem o dissenyar-ne un de nou. No us oblideu d’incloure: títol
engrescador + causa a la qual doneu suport: Campanya de Nadal + Casal dels Infants + Detalls de
l’esdeveniment: data, hora, i lloc de recollida. Destaqueu que es tracta de regals nous!
-Mitjans de difusió que utilitzareu: xarxes socials, pàgina web, revista, tríptics, etc.
-Fotos i vídeos perquè pugueu compartir els millors moments de l’activitat amb tota la vostra
comunitat escolar, amb nosaltres i totes les escoles de la xarxa Escola Suma.
Transport. Feu-nos arribar els regals al centre del Casal dels Infants més proper a la vostra escola:
Barcelona: Raval i Mina, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Gironès: Salt. Coordineu la data i
hora d’entrega.
Tancament de l’activitat. Comuniqueu a la vostra comunitat escolar el que heu aconseguit
recollir entre tota l’escola i a celebrar-ho!

