
          LUDOTECA  LA TARDOR 
   
                        

    
 
 
 

0-3 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/mana: 12,96 € 
1 dia 2n germà/mana: 6,48 € 
2 dies 3r germà/mana: 6,43 € 
1 dia 3r germà/mana: 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 a 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 
com a finalitat fomentar la relació infant-adult respecte al joc, en un entorn agradable que organitza una 
sèrie atractiva d’activitats trimestrals per als més petits/es. 
Normativa: Les famílies han de complir una assistència i participación mínima i continuada al servei. 
Les famílies perdran la seva plaça en cas d’un mes d’absència sense justificació o comunicació. La seva 
plaça passarà automàticament al primer de la llista d’espera i així successivament. 
 
 

DE 4-6 ANYS 
Dies: dilluns, dimecres i divendres 
(2 dies a escollir) 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes: 
2n germà/mana: 12,96 € 
3r germà/mana: 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/ana: 6,48 € 
3r germà/ana: 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, etcètera, que estimulin la creativitat i segons l’edat dels/les 
participants, per tal de fomentar la interacció entre infants, la cooperación i el respecte mutu. 

 
 
 
 
NENS I NENES 
DE 7-12 ANYS 
Dies: dimarts i dijous 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes: 
2n germà/ana: 12,96 € 
3r germà/ana: 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 la cura del medi ambient. Tot a partir del joc lliure, espontani i d’activitats guiades. Al llarg 
del trimestre es treballa amb un centre d’interès concret que inclou tota mena d’activitats. A més, es pot 
dedicar una estona a fer tasques de l’escola. 
 

DISSABTES EN  FAMÍLIA 
G 
Dies: dissabtes 
Horari: de 10 a 13 h 
S’ofereix un espai de joc lliure entre infants i les seves famílies per fomentar el temps de lleure compartit. 
Tanmateix, obrim el servei de ludoteca a totes les famílies que durant la setmana no en poden fer ús. Els 
dissabtes que hi hagi activitats i espectacles familiars (més información la pàgina següent) la ludoteca 
romandrà tancada. Ens podreu trovar a la sala d’actes del centre. 

 
ACTIVITATS DE SETMANA SANTA 
DE DILLUNS A DIJOUS 

Dies: dilluns 26, dimarts 27, 
dimecres 28 i dijous 29 de març 
Horari: 16.30 a 18.30 h 
Lloc: ludoteca 
Preu: 10,30 € 
 
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. 
 

ACTIVITATS  DESTACADES  GG 

GRAN RUA DE CARNEST 
 
GRAN RUA DE CARNESTOLTES 
DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
DISSABTE 10 DE FEBRER 
Horari: a les 16.30 h 
Lloc: plaça de Comas 



Veniu a gaudir en família de la Rua de Carnestoltes del barri de les Corts mostrant les disfresses fetes 
per nosaltres mateixos. I a més, després de la desfilada pels carrers del barri lluint les nostres fantàstiques 
disfresses, podreu gaudir de la gran festa final del Carnestoltes. 
Per a més informació: ludotecalatardor@bcn.cat o al telèfon 934 480 499 
 

ESPECTACLES I ACTIVITATS FAMILIARS 
G 
CONTES DE NOIES INTRÈPIDES 
DISSABTE 13 DE GENER 
Horari: 11 h 
Lloc: Sala d’actes 
Cia. L’Ós Mandrós 

Contes de nenes valentes, sense por, divertides, capaces d’enfrontarse soles als monstres, amb humor i 
alegria. Contes de noies creatives, tendres, que s’atreveixen a afrontar la injustícia sense callar, contes de 
noies, noies intrèpides! 
 
LA NENA MASSAI 
DISSABTE 24 DE FEBRER 
Horari: 11 h 
Lloc: Sala d’actes 
Cia. Titelles les Granotes 

Kassi, una nena Massai, viu en una cabana a prop d’un riu. Mentre els seus pares són al poble per parlar 
amb la mestra de l’escola, arriba un caçador que busca animals per obtenir- ne la seva pell. La nena, veient 
que els animals estan en perill, els va a buscar i els diu que s’amaguin. 
Finalment aconseguirà, amb l’ajuda d’una serp pitó, que el caçador se’n vagi sense fer mal als animals de 
la sabana. Inspirat en el conte de Patricia Geis La Petita Massai de Combel Editorial, és un cant a tots 
els animals que actualment están en perill d’extinció. 
 
MANS A “L’ÒPERA” 
DISSABTE 17 DE MARÇ 
Horari: 11 h 
Lloc: Sala d’actes 

Professional: Romina Krieger Mans a l’òpera serà un taller familiar, per a començar a fer els primers passos 
en el món de la música clàssic i moderna, especialment, l’òpera. 
La soprano Romina Krieger ens explicarà la història de l’òpera, amb cançons i vídeos, d’una forma molt 
senzilla i divertida, perquè tant els infants com els adults puguin apreciar una mica més el màgic i misteriós 
mon dels teatres d’òpera. 

 
PROGRAMACIÓ FAMÍLIES 
GENER: “DESCOBRIM“ 
QUINA CARA! 
Divendres 12 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 
 
GENER I FEBRER: “ENS PREPAREM PEL CARNESTOLTES” 
PREPAREM LES DISFRESSES PER LA RUA DEL DISTRICTE 
Dimecres 17, 24, i 31 de gener i 7 
de febrer 
Divendres 19 i 26 de gener, 2 i 9 de 
Febrero 
Dissabte 20 i 27 de gener i 3 de 
febrer 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 
(Cal inscripció prèvia) 

 
FEBRER: “OBSERVEM” MEMORI GEGANT 
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Divendres 16 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 

 
QUINA PEÇA FALTA? 
Divendres 23 
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

 
MARÇ: “UN TOC MOLT DOLÇ” 
JUGUEM AMB PASTA DE FARINA 
Divendres 2 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 

 
EXPERIMENTEM AMB SUCRE 
Divendres 9 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 

 
EXPERIMENTEM AMB XOCOLAT 
Divendres 16 
Lloc: sala 5 
Horari: de 10 h a 11 h 

 
CUINA DE PRIMAVERA 
Divendres 23 
Lloc: Ludoteca 

Horari: a partir de les 10 h 
 
EXPOSICIÓ “ENS AGRADA EL CARNAVAL” 
Lloc: vestíbul de la 4a planta 
Horari: del 12 al 28 de febrer de 9 
a 20 h 

 
VISITES ESCOLARS 
Les visites escolars són activitats semidirigides, adaptades a cada nivell educatiu i acompanyades per 
educadors/es 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 com a finalitat oferir activitats per al desenvolupament dels infants mitjançant 
el joc, de manera lliure i espontània i contribuir al desenvolupament dels aspectes cognoscitius i afectius de 
la personalitat dels individus des de la infància per facilitar-ne la inserció al medi sociocultural on han de viure 
i afavorir-ne la complementarietat educativa (educació formal –educación no formal). 
 
 
FUNCIONAMENT GENERAL 
Consisteixen en sessions d’un hora de durada que s’ofereixen els dimarts i dijous, de 10 a 11 h o d’11 
a 12 h.  
La temàtica de les sessions serà escollida pels professors/es o responsables del grup en la reserva. 
A més, s’ofereix la possibilitat de combinar-les amb activitats de la Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras, 
situada al mateix edifici (més informació: 934 493 107 i 
www.bcn.cat/bibllongueras). 
 
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 transferencia 
bancària. Cal reservar la plaça amb un mínim de 15 dies d’antelació. Telèfon: 934 480 499 
C/e: ludotecalatardor@bcn.cat 


