Què és una ludoteca
Les ludoteques són centres que tenen una finalitat lúdica,
socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva que elaboren i porten a terme
un projecte socioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir
el dret de l'Infant i del jove menor d’edat al joc, col·laborant així en el seu
desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa estan dotats
d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.
Els jocs i les joguines són concebuts com a béns col·lectius amb valor
educatiu, promovent el joc lliure amb una clara intencionalitat educativa.
Les ludoteques municipals són serveis públics diaris on un equip de
professionals orienta els infants per gaudir d’una selecció de jocs
sensorials, de manipulació, de moviment, simbòlics, de construcció, de
regles i jocs multimèdia adequats a la seva edat i afavoreix la
participació dels infants en les activitats socioculturals del seu entorn.

El dia a dia a la Ludoteca Can Travi
•

Per berenar, utilitzeu, si us plau, l’espai de recepció. Per tal de mantenir les
joguines netes, a dins la ludoteca no es pot menjar!

•

Abans de marxar, la ludoteca ha de quedar endreçada per això has d’ajudar al teu
fill a endreçar les joguines.

•

L’espai de ludoteca ha estat pensat per afavorir el joc en família. Per tal que sigui
possible crear un ambient idoni, es demana:
– No fer ús de material i activitats no lúdiques a l’espai, com ara diaris, telèfons
mòbils...
– Venir a gaudir, en actitud activa i juganera
– Participar activament de les activitats que es fan des de la ludoteca
– Proposar i implicar- se en la organització d’altres activitats a partir dels
coneixements i interessos propis
– Tenir cura i aprofitar l’espai i el material, tenint en compte que cal recollir-lo i
endreçar-ho un cop s’ha acabat l’estona de joc.
– En cas de mares que amamantin als seus fills, no hi haurà restriccions al
respecte

Inscripció i permanència

• S’ha de fer el pagament del servei en el moment
• Al renovar el trimestre, cal fer el pagament en 15 dies des del
avís
• Si es desitja donar-se de baixa del servei, demanem sisplau sens
informi-hi de manera presencial, per telèfon o correu electrònic.
• Per tal d’oferir un bon servei a les famílies, potenciar el sentiment
de pertinença al grup i agilitzar la llista d’espera; us informem que
en cas d’ absència a la ludoteca al llarg de 4 SESSIONS SEGUIDES
SENSE PREVI AVÍS, la família perdrà la plaça. Aquesta plaça
quedarà lliure per un altre família en llista d’espera interessada en
el servei.

