LUDOTECA LA TARDOR
NENS I NENES DE 0-3 ANYS I FAMÍLIES
Dies: dimecres i divendres: de 10 a 13 h
Preus: 2 dies: 19,48 € 1 dia: 9,73 €
Descomptes:
2 dies 2n germà/ana: 12,96 €
1 dia 2n germà/ana: 6,48 €
2 dies 3r germà/ana: 6,43 €
1 dia 3r germà/ana: 3,21 €
Espai de psicomotricitat: sala 5
Horari de psicomotricitat: dimecres de 10.30 a 13 h
Places: 20 per dia
Estimulació musical per a 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
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 cumplir una assistència i participació mínima i continuada al servei.
Les famílies perdranla seva plaça en cas d’un mes d’absència sense justificació o comunicació.
La seva plaça passarà automàticament al primer/era 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/ana: 12,96 €
3r germà/ana: 6,43 €
En cas que no quedin places per als dos dies es dona l’opció d’inscriure-s’hi 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, a fi 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/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 (portes obertes)

G
DISSABTES 27 D’ABRIL, 1 I 8 DE JUNY
Horari: de 10 a 13 h
Edat: 0-12 anys
S’ofereix un espai de joc lliure entre infants i les seves famílies per fomentar el temps de lleure compartit. També obrim el servei de
ludoteca a totes les famílies que durant la setmana no en poden fer ús.

PROGRAMACIÓ FAMÍLIES ABRIL: “DRACS, ROSES I LLIBRES” FEM UN PUNT DE LLIBRE
Divendres 26
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

MAIG: “SURT SOL SOLET“
FEM UN MARC DE FOTOS
Divendres 3
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

JUGUEM AMB SORRA
Divendres 10
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

EXPERIMENTEM AMB PASTA
Divendres 17
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h

SOM JARDINERS I JARDINERES
Divendres 24
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

PINTEM AMB GEL
Divendres 31
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

JUNY: “ARA QUE ARRIBA EL BON TEMPS”EXPERIMENTEM AMB GELATINA
Divendres 7
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h

JUGUEM AMB AIGUA
Divendres 14
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h

FEM ULLERES DIVERTIDES
Divendres 21
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

ACTIVITATS DESTACADES
G
FIRA MEDIEVAL DE SANT JORDI
DIMARTS 23 D’ABRIL
Horari: de 16.30 a 20 h
Lloc: avinguda Sant Ramón Nonat
Una any més, la Ludoteca La Tardor participaràen la Fira Medieval de Sant Jordi. Hi oferirem un taller creatiu i divertit per als
infants. A més de la nostra activitat, hi trobareu molts més tallers i jocs oferts per entitats i equipaments del barri. Passareu una
tarda plena de llibres i llegendes.

EL VIATGE AL MÓN DELS CONTES
DIJOUS 25 D’ABRIL
Horari: 18 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: cia. Trama
A l’Àlex i a la Berta no els agraden els contes que coneixen i decideixen crear-ne de nous. Per fer-ho, viatjaran al món dels contes,
on coneixeran els personatgesde les històries i els explicaran una altra
versió del seu conte. Tenia por, Sant Jordi, quan es va enfrontar al drac? Està contenta la princesa quan ha de fer sola les tasques
de la llar? Acompanya’ns en aquest viatge màgic al món dels contes i ajuda
l’Àlex i la Berta a crear-ne un de nou!

MATINALS EN FAMÍLIA
G
LLEGENDES DE L’AMÈRICA LLATINA
DISSABTE 4 DE MAIG
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Romina Krieger
“Diu la llegenda que quan es va crear el món, els deus i els éssers humans vivien feliços i en harmonia.” Així comença el viatge
que realitzarem amb la soprano Romina Krieger, coneixerem noves cultures,
històries de màgia, de missatges i valors universals. Llegendes de l’Amèrica Llatina adaptades als més petis de la família. Activitat
pedagògica vinculada al XX Cicle de Música Clàssica a les Cor ts.

RENOVA LES TEVES JOGUINES
DISSABTE 11 DE MAIG
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: plaça Comas
Enguany la Ludoteca La Tardor segueix participant a la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona: “Renova les tevés joguines”.
Aquest programa promou la reutilització, el consum responsable i fomenta l’intercanvi de joguines en bon estat.
Hi participarem en col·laboració amb la Ludoteca Guitard. A més de l’intercanvi podràs gaudir d’un espectacle d’animació infantil,
un taller de construcció de joguines reciclades i més sorpreses!

CASAL D’ESTIU: UN ESTIU DE JOC! Homologat per l’Ajuntament de Barcelona
INSCRIPCIONS: a partir del 27 d’abril de 10 a 13 h
DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL
TORN 1: del 25 al 28 de juny
TORN 2: de l’1 al 5 de juliol
TORN 3: del 8 al 12 de juliol
TORN 4: del 15 al 19 de juliol
TORN 5: del 22 al 26 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: ludoteca
Preu: 55 € per torn (44 € el primer torn)
Places: 25 infants
Edat: de 3 a 12 anys
El centre d’interès serà el joc i la cultura com a eina d’expressió i d’aprenentatge. Realitzarem activitats ludicoeducatives d’arts
plàstiques, musicals, dansa, teatre, jocs i robòtica.
Els objectius del casal són:
- Apropar-se a la dansa i a la música des
del joc.
- Descobrir l’art des de l’expressió creativa.
- Aprendre jocs tradicionals i jocs tecnològics.
- Conèixer contes i llegendes des d’una perspectiva
lúdica.
- Gaudir d’un estiu ple d’emoció!

Per a més informació: 934 480 499
ludotecalatardor@bcn.cat

