LUDOTECA LA TARDOR
NENS I NENES DE 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/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
Horari psicomotricitat: dimecres de 10.30 a 13 h
Estimulació musical per infants: dos dimecres al trimestre vindrà una especialista a fe
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 trobad 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 cumplir una assistència i participació 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.
NENS I NENES 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/na: 12,96 €
3r 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, etcètera, que estimulin la
creativitat i segons l’edat dels/les participants, per tal de fomentar la interacció entre
infants, la cooperació 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/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 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 semana no en poden fer ús. Els dissabtes que hi hagi activitats i espectacles
familiars (més informació a la página següent) la ludoteca romandrà tancada.
Ens podreu trobar a la sala d’actes del centre.
ACTIVITATS DESTACADES
GF
FIRA MEDIEVAL DE SANT JORDI
Dilluns 23 d’abril
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Avinguda Sant Ramón Nonat
Una any més la Ludoteca la Tardor participarà a la fira medieval de Sant Jordi. Oferirem
un taller creatiu i divertit per als infants. A més de la nostra activitat, trobareu molts
més tallers i jocs oferts per entitats i equipaments del barri. Passareu una tarda plena
de llibres i llegendes.
RENOVA LES TEVES JOGUINES
Data i Lloc pendent de confirmació
Per a més informació: 934480499
ludotecalatardor@bcn.cat
La Ludoteca la Tardor s’uneix a la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona programa
promou la reutilització, el consum responsable i fomenta l’intercanvi de joguines en
bon estat. Participarem en conjunt amb la Ludoteca Guitard i l’Espai Jove.

ESPECTACLES I ACTIVITATS FAMILIARS
GF
TALLER DE MASCARES
DISSABTE 21 D’ABRIL
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Laia Camps de la Cia. Opera Collage
Vine a gaudir d’un taller d’arts plàstiques relacionat amb el XIX Cicle de Clàssica a Les
Corts. Podràs fer la teva pròpia màscara de Papageno i Papagena. El diumenge 22
d’abril podràs portar la teva màscara al concert de clàssica Papageno i Papagena, la
Flauta Màgica amb ulls d’infant i fer-te una foto amb els artistes.
Edat recomanada: a partir de 3 anys
DE CAPGIRAT A LA TERRA
DISSABTE 19 DE MAIG
Horari: 11h
Professional: Cia. La Marciana
Supernova, Voyager i Silviroide són tres habitants del Planeta Capgirat que estan fent
una gira interplanetària i que ben aviat aterraran a la Terra. La seva missió és ben clara:
explicar als terrícoles de totes les mides un seguit de contes ben espacials. A través de
la música, la narració i el gest, s’expliquen contes populars amb personatges que
provenen d’altres planetes del Sistema Solar i que es desplacen perl’univers per mitjà
d’avions ultrasònics,coets i teletransportadors.
Edat recomanada: per a totes les edats

TALLER DE CANÇONS INFANTILS EN FAMÍLIA
DISSABTE 16 DE JUNY
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Amàlia Rivero
Vine a gaudir d’un taller de cançons infantils popular catalanes.
Ens endinsarem en un repertori de 16 cançons conegudes per petits i grans; cargol treu
banya, la marieta vola, vola o el gall i la gallina. També aprendremcançons menys
explorades com ara el gat tenia una puça o campaneta fa nignig.
Tot plegat acompanyat d’unes titelles molt simpàtiques que ens ajudaran a cantar i a
ballar.
Edat recomanada: per a totes les edats

PROGRAMACIÓ FAMÍLIES
ABRIL:
“SANT JORDI HA ARRIBAT “ L’ESCUT DE SANT JORDI
Divendres 6
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
LA ROSA I EL DRAC
Divendres 13
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
FEM UN PUNT DE LLIBRE
Divendres 20
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
DECOREM LA LLEGENDA
Divendres 27
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
MAIG:
“SOL SOLET, VINE’M A VEURE!”
PINTEM AMB ELS COLORS DE LA PRIMAVERA
Divendres 4
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h
FEM UN COLLAGE FLORAL
Divendres 11
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
ELS SABORS DE LA PRIMAVERA
Divendres 18
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
SOM JARDINERS I JARDINERES
Divendres 25
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

JUNY:
“JA ARRIBA LA CALOR!” EXPERIMENTEM AMB GELATINA
Divendres 1
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h
JUGUEM AMB AIGUA
Divendres 8
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h
PINTEM AMB GEL
Divendres 15
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h
FEM UN ESMORZAR DE COMIAT
Divendres 22
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
VISITES ESCOLARS
Les visites escolars són activitats semi dirigides, adaptades a cada nivell educatiu
i acompanyades per educadors/es de la ludoteca, que pretenen contribuir a l’educació
infantil i primària 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 - educació no formal).
FUNCIONAMENT GENERAL
Consisteixen en sessions d’una hora de durada que s’ofereixen els dimarts i dijous, de
10 a 11h o d’11 a 12 h.
La temàtica de les quals 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
transferència bancària.
Cal reservar la plaça amb un mínim de 15 dies d’antelació. Telèfon: 934 480 499
C/e: ludotecalatardor@bcn.cat

