
PLANNING CAMPANYA MAGIC TOYS 

	

Presentació campanya MAGIC TOYS 

Eslògan: “Canviem joguines per somriures”à Hashtag #joguinesxsomriures 
 

Objectius campanya: 

 -  Aconseguir el major nombre de joguines per donar-les a nens/es que passen per 
situacions i vivències difícils 

-   Col·laborar amb entitats properes i fomentar el treball en xarxa 

-  Fomentar els valors de la solidaritat i l’empatia 

-  Promoure la participació  

Característiques de les joguines: 

- No bèl·liques 
- No sexistes 
- Que fomentin el joc cooperatiu i simbòlic 
- Que puguin ser per a nens i nenes des de 0 fins a 15 anys. 
- Joguines noves o de segona màà Però sempre en BON ESTAT 
- No poden ser peluixos de segona mà; han de ser nousà Poden acumular 

bacteris al pèl, i a més si estan molt bruts es veu massa. 

 

Destinataris: Els destinataris de les joguines d’aquesta campanya seran: 

o Planta de pediatria de Sant Joan de Reus (nens i nenes de 0-15 anys) 
o Fundació Somriures (per a famílies amb pocs recursos econòmics) 
o Residència psiquiàtrica ATRIAà Serveis Assistencials Villablanca 

 

En general la majoria de joguines han de ser de caire infantil, excepte pels joves i 
adolescents que estan ingressats a la planta de pediatria (Fundació Somriures volen 
jocs de taula i residència ATRIA són joves molt afectats que demanen jocs de textures, 
apilables i coses que no portin peces petites) 

 

La campanya consta de les següents fases: 

1. Disseny i preparació de la campanya:  

ü Què volem ferà On volem arribar (destinataris!) 

ü Com ho faremà De quina manera ho durem a terme 

2. Contacte amb escoles col·laboradores: Les professores faran contacte amb les 

escoles pertinents i aniran a exposar la idea d’una possible col·laboració. 

 



3. Difusió de la informació: 

ü Pel propi institut: S’anirà a les classes de la ESO, BAT i cicles a explicar 

la campanya i a animar als companys a col·laborar-hi 

ü Per les escoles col·laboradores: Exposar classe per classe de què va 

la campanya i de quina forma la duran a terme. També explicaran de 

quina manera col·laboraran amb elles.  

4. Recollida de joguines: Es farà recollida de les joguines del propi centre i de les 

escoles col·laboradores (cada setmana les aniran recollint per no haver de 

carregar-les totes al final) 

5. Selecció i tria de les joguines: Una vegada feta la recollida, es farà tria de les 

joguines; de les que estiguin en més bon estat, si alguna s’ha de netejar o alguna 

s’ha de descartar etc... 

6. Empaquetar i embolicar les joguines: Una vegada feta la tria, els alumnes 

empaquetaran les joguines segons edats i les emoblicaran per deixar-les a punt 

per portar-les als llocs pertinents.  


