
INTERCANVI DE JOGUINES A L’ESCOLA LA CANDELA DE VALLS 
 
El passat 19 de desembre, i per segon any consecutiu, els alumnes de primària de 
l’Escola La Candela de Valls han realitzat una activitat d’intercanvi de joguines. 
Aquesta iniciativa, sorgida i dinamitzada per l’AMPA, pretén que, en arribar les dates 
nadalenques, els infants aprenguin a valorar tan les joguines que tenen a casa com 
els regals que probablement rebran per aquestes dates. 
 
 
Durant el mes de desembre, cada nen i 
nena va buscar, a casa, una joguina 
que ja no utilitzés, que estigués sencera 
i en bones condicions, per intercanviar-
la. Aquesta joguina es portava a l’escola 
dins una capsa de sabates, i els 
mateixos alumnes les embolicaven amb 
paper de diari. 
 
 
 
 
El dia de l’intercanvi, tots els alumnes de primària es reuniren a la sala d’actes de 
l’escola. Després d’una reflexió inicial, i mitjançant una dinàmica dirigida pels pares 
de l’AMPA, cada nen va rebre a l’atzar una de les caixes embolicades.  
 

 
 
Un cop tots els alumnes varen tenir el seu paquet, i després d’esperar – alguns – 
quasi una hora amb el paquet a les mans, es procedí a l’emocionant desembolicada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada nen o nena rebia així una joguina, 

nova per ell, que tindria una nova vida a casa seva. En alguns casos en que el regal 



rebut no agradava prou, entre els mateixos alumnes s’encarregaren de fer els canvis 
pertinents perquè tothom marxés cap a casa content. 
 

 
Amb aquesta activitat els alumnes han treballat tot un seguit de valors:  
 
La reutilització dels objectes que tenim a casa: comprovar com una joguina usada 
que nosaltres ja no utilitzem pot ser nova i útil per una altra persona.  
 
La il·lusió de fer un regal: quan regalem alguna cosa, triem allò que creiem que 
agradarà a l’altre, i fem el regal amb il·lusió. 
 
L’agraïment de qui el rep: tot i que de vegades el regal que rebem no és exactament 
allò que esperàvem, la persona que ens l’ha donat volia que ens agradés, hem de 
valorar-ho i ser agraïts. 
 

 
AMPA de l’Escola La Candela de Valls. Desembre del 2013. 


