LUDOTECA LA TARDOR
NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES
Espai: Ludoteca
Dies: dimecres 28 de juny, 5, 12 i 19 de juliol i divendres 30 de juny, 7, 14 i 21 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Preu: 2 dies (8 sessions): 19,48 € 1 dia (4 sessions): 9,73 €
Descomptes:
2 dies 2n germà/na: 12,96 €
1 dia 2n germà/na: 6,48 €
2 dies 3r germà/na: 6,43 €
1 dia 3r germà/na: 3,21 €
Espai de psicomotricitat: sala 5
Psicomotricitat: dimecres de 10.30 a 13 h
Places: 20 per dia
Consisteix en un espai de trobada on infants i adults comparteixen una estona de joc. Aquest espai té
com a finalitat
fomentar la relació infant-adult respecte al joc, en un entorn agradable que organitza una atractiva sèrie
d’activitats
trimestrals per als més petits.

ACTIVITATS D’ESTIU
Realització de tallers – monogràfics de caràcter lúdic, plàstic i artístic, dirigits per l’equip educatiu de la
Ludoteca la Tardor i encaminats a desenvolupar la creativitat, el treball en grup i la socialització entre
iguals.
Preu per setmana: 10,30 €
Places màximes: 12 nens i nenes
Horari: 17 a 19h
Lloc: Ludoteca
JUNY
CONTES DEL MÓN
Dimarts 27 i dijous 29 de juny
Edat: de 4 a 6 anys
JULIOL
EXPERIMENTACIÓ AMB PINTURA
Dimarts 4 i dijous 6 juliol
Edat: de 4 a 12 anys
TALLER DE MODELATGE
Dimarts 11 i dijous 13 de juliol
Edat: de 7 a 12 anys

TALLER DE CUINA
Dimarts 18 i dijous 20 de juliol
Edat: de 4 a 12 anys

ACTIVITATS DESTACADES
G
DIA SENSE COTXES
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE

Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preu: gratuït
Lloc: Carrer Pintor Pahissa (Entre el C/ Riera Blanca i el C/ Comte de Güell)
Vine a gaudir d’una tarda en família on sortirem al carrer a jugar, com abans podien fer els nostres avis,
sense cotxes, contaminació i perills. Podreu jugar a jocs de taula, jocs de combes, i jocs de plaça, com ara
la xarranca,
a més podreu pintar tot el carrer amb guixos per poder deixar el carrer de la ciutat ple de colors.
A partir de les 18.30h la Biblioteca Les Corts- Miquel Llongueras oferirà en el mateix espai un contacontes
molt divertit.
No us ho perdeu!

ESPECTACLES I ACTIVITATS FAMILIARS
G
CONTES DE L’AMÈRICA LLATINA
DIMECRES 27 DE SETEMBRE

Horari: a les 17.30 h
Lloc: Sala d’actes
A càrrec de: Cia. Sense Drama Teatre
Vols saber d’on és la rateta presumida? Vols conèixer l’home que va parlar amb la seva sort? Com s’ho va
fer
el mico per guanyar al tigre i no ser devorat? I el conillet per recuperar la seva caseta que havia estat
ocupada
per la guineu? Totes aquestes històries són contes tradicionals de l’Amèrica Llatina, històries fantàstiques
per passar-s’ho bé o per explicar abans d’anar a dormir. Contes senzills i alhora enginyosos, sorprenents i
divertits, que faran les delícies dels nens i nenes, i dels seus pares, mares, avis, iaies, i tota la família.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

PROGRAMACIÓ FAMÍLIES
JUNY I JULIOL: “VISCA L’ESTIU!”
FEM UNA MANUALITAT D’ESTIU
Divendres 30
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
JUGUEM AMB GELATINA FRESQUETA!
Divendres 7
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

JUGUEM AMB AIGUA
Divendres 14
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
FEM UN ESMORZAR D’ESTIU
Divendres 21
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

