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Material adreçat a infants a partir de cinc anys que hagin de fer ús del Servei.
Ideat per utilitzar en el moment de l’acollida per proporcionar un marc de
referència adequat al seu nivell evolutiu.
Elaborat per l’equip del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Figueres:
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La granota Puck viu en un bosc a prop de Figueres.
Li agrada molt jugar a la bassa en companyia però, sobretot,
li agrada fer-ho amb la família.

La Puck, a vegades, va sola a la bassa a recordar.

Últimament la Puck està una mica trista
perquè fa temps que no es banyen tots junts.
Recorda quan feien un gran dinar tots junts
després de banyar-se i com reien!!
Els pares ja no viuen junts i
ara el pare viu en un altre bosc.

Però també recorda que, en els últims moments,
veia com els pares ja no jugaven tant, no reien tant...
No s’ho passaven bé. Què és el que va passar?

La Puck un dia li pregunta a la mare què va passar i la mare li diu:
- El papa i jo ens discutíem per moltes coses i cada vegada ens enfadàvem més.

- El pare també vol passar temps amb tu
però nosaltres dos no ens volem veure.
Per això, a partir d’ara, la mare
t’acompanyarà al Punt de Trobada.
El Punt de Trobada és un llac enmig del nostre bosc i del bosc on viu el pare. A aquest llac
hi van molts animalets per poder veure el pare o la mare que ja no viu a casa. Allà hi ha els
Mussols que els acompanyen. Tu, Puck, aniràs al Punt de Trobada a veure el pare.

Tu a qui vindràs
a veure?

Vols fer un
dibuix?
Després de la conversa amb la mare, la Puck està contenta perquè per fi veurà el pare!! Però, alhora, està una
mica nerviosa... Com serà això del Punt de Trobada?
Li agradarà?... Té moltes preguntes!

PUNT DE TROBADA
Quines preguntes creus
que té la Puck?

Arribat el dia, la mare i la Puck van anar fins al llac a conèixer
la Loi, la mussol que l’acompanyarà els dies que vagi a veure
el pare. La Loi li ensenya el Punt de Trobada. La Puck li fa
totes les preguntes que vol.

VISITA

INTERCANVI

- El papa i la mama es poden veure?

> Mentre vinguis aquí, seré jo qui t’acompanyaré
amb l’un i l’altre. Ells t’esperaran en llocs diferents.

- El papa i la mama es poden veure?

> Mentre vinguis aquí, seré jo qui t’acompanyaré
amb l’un i l’altre. Ells t’esperaran en llocs diferents.

- Passarem l’estona aquí?

> Sí, i jo estaré tota l’estona amb vosaltres.

- Tu vindràs amb nosaltres fora?

> No. Jo us esperaré aquí fins que torneu.

- Podré portar joguines?

> I tant! I si vols aquí també n’hi ha.

- Podré portar joguines?

> I tant! I si vols aquí també n’hi ha.

Després de parlar amb la Loi, la Puck es queda
més tranquil·la.
Marxa amb la mare i espera el primer dia de
veure el pare al Punt de Trobada.
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