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Imatge de la Festa de fi de curs 2008-2009 de la Ludoteca

La Ludoteca Les 3 Moreres finalitza el curs amb 124 nens i nenes
inscrits

Dilluns 15 de juny de 2009

La Ludoteca Les 3 Moreres ha finalitzat el curs amb 124 nens i nenes inscrits, dels
quals 26 eren del grup de petits (de 3 i 4 anys), 64 dels mitjans (de 5 a 8 anys) i 34
dels grans (de 9 a 12 anys).

El servei ha rebut unes 85 visites esporàdiques, realitzades per una quarantena
d’infants, 39 visites escolars a través de la Guia Didàctica (que suposa que uns 900
alumnes han passat aquest curs per la Ludoteca amb l’escola o la llar d’infants) i
compta actualment amb 63 famílies inscrites a l’Espai Familiar, amb un total de 190
usuaris/usuàries. Cal tenir en compte que a l’Espai Familiar s’hi pot participar fent
la inscripció o bé sent usuari de la Ludoteca. Cada curs més de 20 usuaris de la
Ludoteca assisteixen a l’Espai Familiar.

Entre els serveis que ha ofert la Ludoteca aquest curs, destaquen el préstec de
joguines que permet als usuaris/usuàries de l’equipament i de l’Espai Familiar
endur-se joguines a casa en préstec durant una setmana, el servei d’intercanvi de
joguines, que s’ha dut a terme en dues campanyes (una a l’hivern i una altra a la
primavera) i mitjançant el qual 40 infants han fet uns 75 intercanvis, i la campanya
d’assessorament per la compra i l’ús de joguines. Aquest servei va incloure una
xerrada sobre l’ús de l’ordinador, adreçada tant als infants com als pares i mares.

La Ludoteca també ha ofert El carretó dels llibres, un servei es  du a terme
conjuntament amb la Biblioteca Antoni Tort i que consisteix en posar a la disposició
dels usuaris de l’Espai Familiar una part del fons de la Biblioteca (llibres, revistes,
contes, guies de lectura...) que pot interessar als pares i mares i als infants de 0 a 6
anys.

Per segona temporada, a més, s’ha realitzat el servei d’intercanvi de disfresses,
mitjançant el qual 21 nens i nenes van fer un total de 35 intercanvis al voltant de
carnestoltes. D’altra banda, durant el mes de maig, es va celebrar la Setmana del Joc
Intergeneracional, en col·laboració amb l’Obra Social Benèfica.

Activitats desenvolupades al llarg del curs

Al llarg d’aquest curs 2008-2009, la Ludoteca ha fomentat cada tarda el joc lliure i
les activitats dirigides de psicomotricitat (curses, circuits, equilibri, punteria,
salts...), d’expressió (titelles, teatre, disfresses, música, mímica, danses...), tallers
(pintura, fang, cuina, modelatge…) i activitats a l’entorn del joc i la joguina (racó de
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joc simbòlic, aprendre un joc de taula, construir un joc...). Amb el grup de grans (de
9 a 12 anys) s’han fet activitats de cinema, propostes a l’Espai Jove (futbolí,
internet, billar, tennis...), excursions en bicicleta i activitats esportives, tant als
pavellons com a la piscina, el club de tennis, les pistes d’atletisme, el rocòdrom i els
parcs i places de Castellar.

D’altra banda, dins de la Guia Didàctica, també s’han realitzat préstecs de maletes
de material a les escoles, llars d’infants i associacions del municipi, i s’ha
col·laborat amb el Casal de Vacances, tant de Nadal com de Primavera i Estiu.

Com a activitats puntuals, la Ludoteca va participar el mes de desembre en les
activitats organitzades amb motiu de la obertura dels carrers per a vianants
Montcada i Sala Boadella. A més, col·laborant amb altres serveis municipals i
regidories, la Ludoteca va participar en el desenvolupament del mes temàtic, que es
va fer al novembre. Com és habitual, també ha celebrat festes amb pares i mares
com El Quinto al Nadal i la Festa de final de curs, a més del sopar de gala del grup
de grans i una sortida a l’hípica amb el mateix grup d’edat.

Novetats del curs 2008-2009

A partir del mes de gener d’aquest 2009, coincidint amb l’Hora del Conte Infantil
que organitza un dissabte al mes la Biblioteca Antoni Tort, la Ludoteca ha iniciat
l’activitat Juguem amb els contes. Es tracta d’una proposta oberta a totes les
famílies, que consisteix, un cop finalitzada la narració de contes a les 12 hores, en la
participació en activitats lúdiques relacionades amb la temàtica de les narracions
explicades, ja sigui una manualitat, un joc de taula o una activitat d’expressió com
disfresses o maquillatge. Una mitjana d’assistència de 50 persones i unes 23
famílies per sessió ha estat el resultat d’aquesta nova iniciativa.

Una altra novetat d’aquest curs ha estat l’Hora del conte en anglès, Once upon a
time, que va començar el mes d’abril i que es du a terme el primer dissabte de cada
mes. A les instal·lacions de la Ludoteca, a les 11.30 hores, s’explica un conte en
anglès i després es fan activitats, jocs o tallers al voltant d’aquell conte. L’activitat,
que s’adreça a famílies amb infants de 4 a 10 anys, i s’organitza conjuntament amb
la Biblioteca Antoni Tort i el PES (Professional English Service/Idiomes Castellar),
ha comptat amb una assistència mitjana de 50 persones per sessió.

Unes 65 persones assisteixen a la festa de final de curs

Unes 65 persones (una vintena de famílies), van assistir divendres, 12 de juny, a la
festa de fi de curs de la Ludoteca. A la tarda es va portar a terme una festa infantil, i
el grup de grans, una vintena d’infants, van participar a continuació d’un sopar de
gala elaborat per ells mateixos.

A més del sopar de gala, els infants van realitzar una activitat d’amic invisible, i
també van assistir a una passi de fotos i a un ball. Alguns dels nois i noies del grup
de grans han gaudit enguany del seu últim curs com a usuaris de la Ludoteca. 
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