
SERVEI DIARI DE LUDOTECA · De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h

Cada tarda oferim un espai de joc lliure i una activitat lúdica conduïda pels 
nostres monitors i monitores.

     Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
     Fent la inscripció trimestral per 1 o 2 dies a la setmana fixos, pagant una entrada 
puntual o amb l’abonament de 10 entrades.

JUGUEM EN FAMíLIA · De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h

Cada tarda convidem els nens i nenes de totes les edats a gaudir de la 
Ludoteca amb les seves famílies.

     Per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb les seves famílies. 
     Pagant una entrada puntual o abonament de 10 entrades.

DISSABTES EN FAMíLIA · Dissabtes d’11.30 a 13.30 h

Tots els dissabtes de setembre a juny s’ofereixen activitats gratuïtes per 
a tota la família. Podeu consultar la programació de cada dissabte al web 
municipal o a les xarxes socials..

     Per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb les seves famílies.
     Gratuït.

Abonament de 
10 visites 

· Les entrades puntuals es paguen a la Ludoteca en efectiu el mateix dia.
· Els abonaments s’adquireixen al SAC d’El Mirador (pagament amb targeta).
· La primera visita és gratuïta.

Ludoteca Les Tres Moreres
C. Sala Boadella 6

Tel. 93 715 92 89

ludoteca@castellarvalles.cat
www.castellarvalles.cat/ludoteca
www.facebook.com/ludotecales3moreres

Inscripció trimestral

Entrades puntuals

1 dia a la setmana 
De dl. a dv.

2 dies a la setmana 
De dl. a dv.

54 €
(18 €/mes)

(26,66 €/mes)

(12,66 €/mes)

(18,66 €/mes)

38 €

56 €80 €

Preu general

Preu general

Preu amb descompte*

Preu amb descompte*

Visita d’un dia 8 € -

-52 €

*Pel segon germà i família nombrosa o monoparental

serveis

quotes

· Els menors de tres anys sempre han d’anar acompanyats d’una persona adulta.

Ludoteca Les Tres Moreres
Per a nens i nenes en edat d’educació infantil i primària i 
famílies amb nens i nenes de totes les edats.

L’activitat principal de la Ludoteca és el joc lliure. A més, cada tarda us oferim 
una activitat lúdica: jocs sensorials, manualitats, activitats de psicomotricitat o 
d’expressió, informàtica lúdica, cuina, jocs gegants, jocs al pati…  
Trobareu la programació a la Ludoteca, al newsletter, al Facebook, a Instagram o al 
web municipal.

Com podeu venir a jugar a la Ludoteca?
- La primera entrada és sempre gratuïta.
- Inscripció trimestral per assistir-hi una o dues tardes a la setmana.
- Sense inscripció, amb el pagament en efectiu d’una entrada puntual. 
- Traient-vos un abonament de 10 entrades.

Quan està oberta la Ludoteca?
- Totes les tardes de dilluns a divendres dels dies laborables, de 17 a 19.30 h durant 
 el curs escolar.
- Els dissabtes al matí d’11.30 a 13.30 h.
- Els dies laborables de les vacances de nadal, setmana santa i el mes de juliol. 
 (consulteu dates a les xarxes socials i al  web municipal).




