Ludoteca Municipal-Centre Obert Les 3 Moreres
Descripció del servei
La Ludoteca Municipal-Centre Obert Les 3 Moreres és un espai destinat a l'educació a través del joc.
L'activitat principal és el joc lliure supervisat per professionals del món de l'educació en el lleure, i amb
una gran varietat de joguines : racons de joc simbòlic (cuineta, perruqueria, cotxes, disfresses...), jocs
psicomotrius, jocs de taula i jocs multimèdia entre altres.
Les famílies amb infants de 0 a 3 anys podran utilitzar tots els espais de la Ludoteca lliurement,
facilitant-los material adequat per a elles i adaptant les activitats que els interessin.
Activitats:
A qui es dirigeix
Infants de 0 a 12 anys.
Regidoria responsable
Regidoria d'Educació, Formació i Ocupació
Forma de gestió
Directa
Canals per accedir al servei
Presencial:Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Internet
Preu
Consulteu la normativa vigent
La primera visita és gratuïta i hi ha vals de regal d’una tarda gratuïta que es donen als nens/es que han
vingut prèviament de visita amb l’escola.
Els abonaments s'adquireixen a El Mirador i el pagament és només amb targeta. Tret d'aquestes
excepcions cal abonar la quota de visita puntual.
Condicions d'accés
Cal haver omplert i signat una fitxa d’autorització per part d’una persona adulta de la família. En
aquesta fitxa s’autoritzen els drets d’imatge, si volen rebre correus electrònics d’informació de la
Ludoteca, i també si l’infant pot marxar sol/a.
Els infants de 0 a 3 anys cadrà que assisteixin a la Ludoteca acompanyats per una persona aduta
que se'n faci responsable.
Drets i deures
Ajuda'ns a millorar
Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre qualsevol tema municipal:

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Per internet: Podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.
Presencial:

Compromisos
OBJECTIUS GENERALS DE LA LUDOTECA
OBJECTIUS GENERALS DE LA LUDOTECA COM A CENTRE OBERT

Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat del menor.
Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
Prevenir les situacions de risc social i de ruptura entre la família i l’escola.
Compensar dèficits socioeducatius.
Adquisició per part dels infants d’aprenentatges i competències.
Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills/ es.
Indicadors de qualitat
L’avaluació dels compromisos es podrà consultar al web municipal un cop finalitzat l’any.
Fes click aquí per consultar.
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