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Casa de les 3 Moreres

La Casa de les 3 Moreres obrirà la setmana que ve el període
d’inscripcions per al curs 2009-2010

Dimarts 8 de setembre de 2009

L’espai materno-infantil, adreçat a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies,
realitzarà una jornada de portes obertes el proper 15 de setembre

L’espai materno-infantil La Casa de Les 3 Moreres obrirà la setmana que ve el
període d’inscripcions amb vistes al curs 2009-2010. Totes aquelles persones
interessades a participar d’aquest projecte educatiu, adreçat als infants de 0 a 3 anys
i a les seves famílies, podran formalitzar la inscripció entre el 15 i el 22 de setembre
(exceptuant dissabte i diumenge), de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, a La Ludoteca
municipal (c. Sala Boadella s/n). Coincidint amb l’obertura del període
d’inscripcions, i dins el mateix horari, el servei ha organitzat per al proper 15 de
setembre una jornada de portes obertes amb l’objectiu de donar a conèixer el servei
i les novetats per al proper curs.

La Casa de les 3 Moreres és un espai d’atenció a la petita infància adreçat a famílies
amb infants de 0 a 3 anys on s’ofereix suport a la criança i l’educació dels fills i
filles. El servei compta amb el suport i la orientació de 2 professionals de la
psicologia. Mentre els fills i filles hi trobaran un espai per relacionar-se i jugar, les
famílies tenen la possibilitat d’intercanviar experiències i resoldre aquells dubtes
que es plantegen relacionats amb el desenvolupament dels infants. A més, els
infants poden participar de sessions lúdiques dirigides, sessions de massatge
infantil, psicomotricitat i narracions de contes, entre d’altres propostes.

La Casa de les 3 Moreres iniciarà el curs 2009-2010 el proper dimarts, 29 de
setembre. L'horari d’assistència és d’un dia a la setmana, els dimarts, dimecres o
dijous de 10 a 12 h o els dijous a la tarda de 15 h a 17 h.

Per més informació, cal adreçar-se a la Ludoteca Les Tres Moreres (c/ de Sala
Boadella, s/n, tel. 93 715 92 89, a/e: ludoteca@castellarvalles.cat) o a la Regidoria
d’Educació (c/ Església, s/n, tel. 93 715 90 35).

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
C. de Sala Boadella, 6
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