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La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres engegarà dilluns, 2 de
setembre, el curs 2019-2020

Dijous 29 d'agost de 2019

La Ludoteca Les 3 Moreres obrirà dilluns vinent, dia 2 de setembre, les portes del
nou curs 2019-2020.

D’una banda, cada tarda, de dilluns a divendres, s’oferirà el servei diari, un espai de
joc lliure i una activitat lúdica, a més de l’espai “Juguem en família”, que des del
curs passat es porta a terme també cinc tardes a la setmana. Cada tarda, doncs, la
Ludoteca mantindrà la seva proposta de joc lliure i també activitats diàries
específiques, com ara tallers manuals, psicomotricitat, propostes sensorials, jocs
multimèdia o tallers d’expressió, així com sortides a les places i parcs de la vila per
fer jocs de carrer. A més, els nens i nenes més grans continuaran gaudint d’una
programació pròpia, amb sortides, activitats esportives i culturals.

També es mantindrà l’espai dels “Dissabtes en família”, que proposa activitats
gratuïtes per a tota la família cada dissabte entre setembre i juny.

Pel que fa a l’oferta familiar, es pretén augmentar-la progressivament amb tallers de
temàtiques lúdiques que resultin interessants per als membres de les diferent
generacions.

D’altra banda, la Ludoteca també posa a l’abast de la de la població alguns materials
lúdics de què disposa, per exemple fent préstec de jocs de taula i de disfresses.

Podeu consultar els preus dels abonaments de deu entrades, de les entrades puntuals
d’un dia i de les quotes mensuals de la Ludoteca al web municipal, a
www.castellarvalles.cat/ludoteca. Cal recordar que la primera tarda de joc de cada
curs és gratuïta.
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