
Material didàctic de tecnologia  punta 
 
No saps què regalar aquest Nadal a la quitxalla? Et preocupa obsequiar a la teva 
nebodeta, el teu fill o la teva fillola joguines  repetides, inútils, malbaratadores del medi 
ambient, sexistes o violentes? Estan avorrits dels teus trencaclosques de mil peces 
que no s'acaben mai?  

Sorprèn la teva família amb les últimes novetats didàctiques de tecnologia punta! 
Objectes meravellosos que desvetllaran l'autonomia, psicomotricitat, coordinació 
espacial, sentit de la responsabilitat, intel·ligència emocional i totes les altres, esforç, 
etcètera, dels menuts de la casa…! Particularment indicats per aquells infants 
convençuts de que la mare està al seu servei incondicional, de guàrdia domèstica 
permanent totes les hores del dia, tots els dies de l'any, vacances incloses. 

Tria entre moltes opcions: 

Opció 1 : "Motxo i galleda". Estupenda combinació psicomotriu per fregar el terra, 
especialment recomanable per adolescents que es passen hores i hores a la dutxa. 
També excel·lent per nens i nenes que amenacen amb vomitar quan hi ha verdura per 
sopar... La pressió del motxo contra l'escorredor de la galleda canalitza favorablement 
l'agressivitat del menor, i la presència mediadora de l'aigua, aporta un element lúdico-
afectiu de gran impacte. 

Opció 2 : "Planxa a vapor". Especial per nens i nenes hiperactius, impacients i 
belluguets. Se'ls hi posa música d'Enia i un munt de camises de fil (o de lli) davant. La 
consigna és: "no corris que no quedaran bé i sota cap concepte acabis abans que la 
música d'aquest CD". Imprescindible tenir glaçons de gel preparats al congelador… 

Opció 3 : "Estenedor i agulles". Especial per a sedentaris, viciosos de l'ordinador, les 
videoconsoles o qualsevol altra pantalla despòtica. Cal usar-ho a l'aire lliure, balcó, 
terrat o terrassa.  No s'hi val a l'interior. El repte és penjar la roba de tres rentadores en 
tres metres de corda. Com més diversa i difícil de penjar correctament sigui la roba, 
millor: es tracta de passar a l'aire lliure com més temps millor. Ús especialment indicat 
en capvespres amb postes de sol fantàstiques: amb una mica de sort els 
pantallodepenents descobriran emocions estètiques insòlites. 

Pack multiopcions : Tots els materials didàctics reunits en un còmode pack, per 
estimular intensament el poder reeducatiu i terapèutic de la nova tecnologia. Oblida't 
de les criatures. El pack multiopcions és especialment indicat per al teu marit, nòvio, 
parella estable o inestable, si pertany a la categoria cínico-ingènua del "jo-ajudo-molt-
la-meva-dona". Són aquells que van posar una cafetera al Nadal del 83 i encara se'n 
recorden amb emoció. 

No ho dubtis: Converteix aquestes festes en un sarao tecnològic inoblidable! 

 

 


