
LUDOTECA 
LA TARDOR  
NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS 
I FAMÍLIES 
 
Espai: Ludoteca 
Dies: dimecres i divendres  
Horari: de 10 a 13 h 
Preu: 2 dies: 19,48 € 
1 dia: 9,73 € 
Descomptes: 
2 dies 2n germà/na: 12,96 € 
1 dia 2n germà/na: 6,48 € 
2 dies 3er germà/na: 6,43 € 
1 dia 3er germà/na: 3,21 € 
Espai de psicomotricitat: Sala 5 
Horari psicomotricitat: dimecres de 
10.30 a 13 h 
Estimulació musical per infants: dos dimecres 
al trimestre vindrà una especialista a fer una 
sessió d’estimulació i sensibilització musical per infants. 
Horari música: d’11.30 a 12.30 h 
Places: 20 per dia 
Consisteix en un espai de trobada 
on infants i adults comparteixen 
una estona de joc. Aquest espai 
té la finalitat de fomentar la relació 
infant - adult respecte al joc, oferint 
un espai agradable que, a més, 
oferta una atractiva sèrie d’activitats 
trimestrals per als més petits.  

 
NENS I NENES DE 4 A 6 ANYS 
Dies: dilluns, dimecres i divendres 
(2 dies a escollir) 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 €  

Descomptes: 
2n germà/na: 12,96 € 
3er germà/na: 6,43 € 
En cas que no quedin places per als 
dos dies es dona l’opció d’inscriure’s 
un dia. 
1 dia: 9,73 € 
2n germà/na: 6,48 € 
3er germà/na: 3,21 € 
Places: 25 per dia 
Oferim un espai de joc lliure i espontani, 
on es treballa seguint el calendari festiu  
a través de tallers, manualitats, jocs,  
contes, cançons,danses, etc. que  
estimulin la creativitat i adaptades a  
l’edat  dels participants, fomentant  
la interacció entre infants, i alhora,  
la cooperació i el respecte mutu. 

 



NES I NENES DE 7 A 12 ANYS 
Dies: dimarts i dijous 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes: 
2n germà/na: 12,96 € 
3r germà/na: 6,43 € 
Places: 20 per dia 
Oferim un espai de trobada on es 
fomenta l’educació en valors a  
través de la cooperació, la igualtat, 
el respecte mutu i pel medi ambient. 
Tot a partir del joc lliure, espontani 
i d’activitats guiades. Es treballa a 
partir d’un centre d’interès concret 
al llarg del trimestre, que engloba 
diferents activitats. A més, es pot 
dedicar una estona a fer tasques 
de l’escola. 

 
DISSABTES EN FAMÍLIA 
Dies: dissabtes 
Horari: de 10 a 13 h 
Preu: Gratuït 
S’ofereix un espai de joc lliure entre 
infants i les seves famílies, fomentant 
així, el temps de lleure compartit. 
Tanmateix, obrim el servei de Ludoteca 
a totes aquelles famílies que durant la 
setmana no poden fer ús del mateix. 
Els dissabtes que hi hagi activitats i 
espectacles familiars (més informació 
a la pàg. 38) la Ludoteca romandrà 
tancada. Ens podreu trobar a la 
Sala d’actes del centre. 

 
 
ACTIVITATS DE SETMANA SANTA 
Vine a gaudir d’uns dies d’activitats plàstiques i manualitats 
molt creatives. Podràs fer tot un seguit de tallers relacionats  
amb la pintura, l’escultura i l’estampació que, a més, podràs 
emportar-te a casa.  
 
Dies: dilluns 10, dimarts 11, dimecres 12 i dijous 13 d’abril 
Horari: de 16.30 a 18.30 h 
Preu: 10,30 € 

 
 
 
ACTIVITATS DESTACADES 
 
GRAN RUA DE CARNESTOLTES DEL DISTRICTE  
DE LES CORTS 
 
DISSABTE 25 DE FEBRER 
Vine a participar  en família de la Rua de 
Carnestoltes del barri de Les Corts, 
mostrant les disfresses fetes per nosaltres 
mateixos/es a la Ludoteca La Tardor. Després de desfilar 



pels carrers del barri us podreu divertir 
a la gran festa final del Carnestoltes. 
 
Lloc de trobada: “Jardins de Bacardi” 
Hora: a les 16.30 h 
 

COMPARTIM: RECOLZAMENT FAMILIAR 

DILLUNS 16 DE GENER, 13 DE FEBRER I 13 DE MARÇ, DE 10 A 11.30 h 

En col·laboració amb el servei de cultura del C.C. Josep M. Trias i Peitx 

A càrrec de Mónica Ruiz, psicóloga i terapeuta familiar. Especialista en acompañamiento 

emocional, coach, terapia cognitivo - conductual, EMDR i Salud Perinatal. 

Posem en marxa un espai per compartir informació i acompanyament en les alegries i 

preocupacions de la  PA/MATERNITAT, des de una perspectiva entorn a la criança respectuosa. 

A l’espai tant grans com petits seran benvinguts.  

 
 

ESPECTACLES I 
ACTIVITATS FAMILIARS 
PETIT O GRAN...? 
DISSABTE 21 DE GENER 
Horari a les 11.30 h 
Preu: Gratuït 
Lloc: Sala d’actes 
A càrrec de: Cia. Albert Vinyes 
El Betu arriba amb la seva maleta per transformar-se  
en pallasso davant dels petits i les petites, i a través de les 
cançons conegudes per els nens i nenes els fa passar una 
estona de descobriment d’aquest personatge que s’acaba  
traient la disfressa i les pintures per tornar a marxar com ha 
arribat, una persona com qualsevol altre.  
Edat recomanada: de 0 a 3 anys 
 
PROHIBIT NO TOCAR 
DISSABTE  4 DE MARÇ 
Horari: 11 h 
Preu: Gratuït 
Lloc: Sala d’actes 
A càrrec de: Luis Romo (Guest Music) 

Vine a participar en un taller d’experimentació sonora i musical  
en família. Destinat a aquells nens, nenes, pares, mares, avis, 
àvies, etc. que vulguin tastar  quina és la sensació de formar part 
d’un grup instrumental i sense fer distincions d’edat. El taller us obrirà  
pas en la tècnica instrumental i el llenguatge musical més bàsic, perquè  
en una única sessió, els/les “nous/noves” músics gaudeixin de la música 
d’una manera pràctica, des del primer minut del taller. 
Edat recomanada: per a totes les edats 
 
 
LA FLAUTA MÀGICA 
DISSABTE 18 DE MARÇ 
Horari: 11 h 
Preu: Gratuït 
Lloc: Sala d’actes 
A càrrec de: Cia. Alehop produccions 
Adaptació de la famosa òpera de W. A. Mozart amb música 



 i cançons en directe.  Tal i com passa en l'obra original,  
la història es situa en un bosc imaginari on el Príncep  
Tamino hi arriba després de lluitar contra una serp gegant. 
Allí hi coneixerà en Papageno, ocellaire reial. Junts passaran 
 un munt d'aventures intentant rescatar a la Princesa Pamina,  
filla de la Reina de la Nit, de les mans del bruixot Sarastro.  
Però no estan sols. Per poder-ho aconseguir, compten amb 
 l'ajut especial de la Flauta Màgica. Podran vèncer al bruixot 
Sarastro i alliberar al bosc dels seus maleficis? Aconseguiran 
alliberar a la Princesa Pamina? No et perdis les aventures del  
Príncep Tamino i en Papageno en l'òpera més  famosa de W.  
A. Mozart. 

Edat recomanada: d’1 a 8 anys 
 
PROGRAMACIÓ 
FAMÍLIES 
GENER: “QUIN FRED!” 
 
FEM UNA MANUALITAT D’HIVERN! 
Divendres 13 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
PINTEM UNA ESTRELLA DE GEL 
Divendres 20 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
FEM UN COLLAGE AMB ELS ANIMALS 
QUE VIUEN A LA NEU 
Divendres 27 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
 
FEBRER: “JA ARRIBA 
EL CARNESTOLTES” 

PREPAREM LES DISFRESSES 
PER LA RUA DEL DISTRICTE DE 
LES CORTS 
Dimecres 1, 8, 15 i 22 de febrer 
Divendres 3, 10, 17 i 24 de febrer 
Dissabte 4, 11 i 18 de febrer 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
(Cal inscripció prèvia) 
 

MARÇ: “EXPERIMENTEM”  
 
EXPERIMENTEM 
AMB PASTA DE FARINA 
I SAL 
Divendres 3 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
EXPERIMENTEM  
AMB PAPERS DE COLORS  



Divendres 10 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
 

EXPERIMENTEM AMB  
MASSA DE MODELAR  
Divendres 17 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
EXPERIMENTEM 
AMB PINTURA 
Divendres 24 
Lloc: Sala 5 
Horari: a partir de les 10 h 
 

EXPERIMENTEM  
AMB XOCOLATA 
Divendres 31 
Lloc: Sala 5 
Horari: a partir de les 10 h 
 

ABRIL: “UN TOC DOLÇ” 
PREPAREM DOLÇOS DIVERTITS! 
Divendres 7 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
 
EXPOSICIÓ: 
“Al carnaval tot val”” 
Del 6  al 31 de març 
Lloc: Vestíbul 4a Planta 

 
VISITES ESCOLARS 
Les visites escolars són activitats 
semi-dirigides, adaptades a cada 
nivell educatiu i acompanyades per 
un/a educador/a de la Ludoteca, 
que pretenen contribuir a l’educació 
infantil mitjançant el joc com a principal 
eina pedagògica. 
 

FINALITAT I OBJECTIUS 
Les visites escolars tenen la finalitat 
de brindar activitats per al  
desenvolupament de l’Infant  
mitjançant el joc, de manera lliure i  
espontània i contribuir al  
desenvolupament dels aspectes  
cognoscitius i afectius de la  
personalitat de l’individu des de la 
infància per facilitar-ne la inserció  
en el medi sociocultural en què ha  
de viure i afavorir així la  
complementarietat educativa  
(educació formal - educació no formal). 

 
FUNCIONAMENT GENERAL 
Consisteixen en sessions d’una 



hora de durada que s’ofereixen el 
dimarts i dijous de 10 a 11 h o d’11 
a 12 h, la temàtica de les quals serà 
escollida pel professor/a o responsable 
del grup en la reserva i que tenen la  
possibilitat de combinar-les amb activitats  
de la Biblioteca Miquel Llongueras de  
Les Corts, situada al mateix edifici. 

 
ACTIVITATS PROPOSADES 
LLARS D’INFANTS 
1. Activitat d’estimulació sensorial 
2. Joc simbòlic 
3. Psicomotricitat 

EDUCACIÓ INFANTIL 
1. Joc simbòlic 
2. Psicomotricitat 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1. Coneguem els jocs d’arreu del 
món 
2. Jocs d’avui, jocs d’ahir 
3. Elabora el teu joc 
4. Activitat d’educació en valors 

COST I CONDICIONS PER A 
LA RESERVA 
El cost de la sessió és de 16,17 € 
per grup. El pagament es farà 
mitjançant imposició o transferència 
bancària. Cal reservar la plaça 
amb un mínim de 15 dies d’antelació. 
Telèfon: 93 448 04 99 
C/e: ludotecalatardor@bcn.cat 

 


