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La Ludoteca obrirà aquest estiu per primera vegada.

La Ludoteca obrirà les tardes del 25 de juny al 13 de juliol
coincidint amb l’inici de les vacances d’estiu

Dilluns 18 de juny de 2018

La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres obrirà les seves portes les tardes del 25 de
juny al 13 de juliol coincidint amb l’inici de les vacances d’estiu. Aquest serà el
primer any que el servei oferirà aquesta possibilitat perquè les famílies disposin
d’un espai per passar les tardes dels primers dies sense escola.

Així, hi podran assistir, d’una banda, els nens i nenes de 3 a 12 anys, que podran fer
ús del servei o bé sols o bé acompanyats de les seves famílies, mentre que els
infants menors de 3 anys hi hauran d’assistir forçosament acompanyats com a
mínim d’una persona adulta.

L’horari d’obertura de l’equipament serà el mateix de tot l’any, és a dir, de 17 a
19.30 hores, i les activitats que s’oferiran, sempre supervisades per professionals
d’educació en el lleure, continuaran tenint el joc lliure com a protagonista. Tot i
això, també s’han programat tallers pensats especialment per alleugerir les tardes
caloroses: jocs d’aigua, pastetes, propostes a l’aire lliure, cuina d’estiu, etc.

El preu per cada dia serà de 7 € (tant en el cas dels nens i nenes que hi assisteixin
sols com en el de les famílies), que s’hauran de pagar en efectiu. Aquells infants que
disposin de l’abonament de 10 sessions podran utilitzar-lo també durant aquests dies
(els abonaments es poden adquirir a El Mirador, a un preu 50 €, i fent el pagament
amb targeta). S’admetran inscripcions fins que s’omplin les places disponibles de
cada tarda. Val a dir també que els infants que estan inscrits a la Ludoteca durant
aquest curs 2017-2018 podran assistir a la Ludoteca Oberta a l’Estiu el dia o dies
setmanals que tenen assignats.

Per a més informació, podeu contactar amb la Ludoteca al telèfon 93 715 92 89 o
enviant un correu electrònic a l’adreça ludoteca@castellarvalles.cat.
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