JUGUEM EN FAMÍLIA de la Ludoteca és un espai pensat per jugar els infants de qualsevol edat amb les mares,
pares o altres adults de la família.
En aquest servei es dóna importància a la riquesa del joc compartit entre les diferents generacions.
Una oportunitat per deixar de banda la feina, les presses i els maldecaps per dedicar-nos un temps de qualitat per jugar
lliurement. L’espai i els materials estan pensats per facilitar aquest joc.

Els infants de 0 a 3 anys caldrà que assisteixin a la Ludoteca acompanyats per una persona adulta que se’n faci
responsable.
Consulteu la nostra programació de cada dissabte a instagram, la web municipal o al Actual.
També us la podem fer arribar per correu electrònic.

HORARIS I PREUS
Els DISSABTES l’entrada és lliure i gratuïta. Horari: de 11.30 a 13.30h.
Aforament limitat. No cal fer reserva prèvia.

De DILLUNS A DIVENDRES la primera sessió és gratuïta.
Horari: de 17 a 19.30h
ABONAMENT 10 VISITES

Preu general 52€

(dilluns- divendres)
Pagament amb tarja

Preu reduït 36€

QUOTA REDUÏDA S’aplica als següents col·lectius:
-

Famílies nombroses i monoparentals

-

Pare, mare o tutor de l’infant matriculat que es trobi en situació d’atur inscrit al SOC.

Pare, mare o tutor de l’infant matriculat beneficiari de l'ajut de la renda garantida de ciutadania o ingrés vital
mínim.
Infant amb certificat de discapacitat.

COM FUNCIONA EL JUGUEM EN FAMÍLIA?

Perquè tots i totes ens hi sentim a gust us demanem la vostra col·laboració en els següents aspectes:



Totes nenes i nens hauran de venir acompanyats pels pares o una altra persona adulta. Us recordem que aquest espai és
compartit per infants d’edats molt diferents (des de nadons fins als darrers cursos de primària) i que estan sota la
responsabilitat de la persona adulta que els acompanya.



Es podrà utilitzar tot l’espai de joc de la Ludoteca. Segons l’edat dels infants us recomanarem una o altra sala per
compartir espai amb altres infants d’edats semblants,



Podeu participar de totes les activitats programades de la Ludoteca: psicomotrius, manualitats, cuina, expressió, al
pati... Estaran pensades de manera que siguin adequades per totes les edats.



A l’hora de recollir és bo que els infants també ho facin. Caldrà ensenyar-los el lloc correcte de cada joguina i cada peça.
Si ens veuen a nosaltres fer-ho, possiblement els animarem a imitar-nos.

Esperem que gaudiu molt jugant!!!

