LUDOTECA
LA TARDOR

LUDOTECA LA TARDOR

NENS I NENES
DE 0-3 ANYS I FAMÍLIES
Dimecres i divendres
Horari: 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
cops 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 complir
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
Dilluns i divendres
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preus: 2 dies, 19,48 €; 1 dia, 9,73 €
Descomptes:
2 dies 2n germà/ana: 12,96 €
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1 dia 2n germà/ana: 6,48 €
2 dies 3r germà/ana: 6,43 €
1 dia 3r germà/ana: 3,21 €
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
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

DISSABTES EN FAMÍLIA
(PORTES OBERTES)
G

F

DISSABTES 11 DE GENER, 8 I 15
DE FEBRER I 7 DE MARÇ

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.

A LA TARDA,
LUDOTECA FAMÍLIA!

Oferim un espai de trobada per a nens i
nenes de P2, P3, P4 i P5 acompanyats/
ades d’una persona adulta per compartir
joc lliure, activitats dirigides, dinàmiques,
tallers puntuals amb especialistes i sortides trimestrals. La finalitat d’aquest servei
és que tant els infants com les persones
adultes puguin participar de manera activa i compartida en totes les activitats
proposades per tal de fomentar relacions
positives respecte al joc en família. Per
això, és obligatori que la persona adulta
participi activament en totes les activitats,
jocs, dinàmiques, hàbits, rutines i tallers
programats.

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.

ACTIVITATS DESTACADES
G

N

Dimecres
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preus: 19,48 € infant més persona adulta
Descomptes:
2n germà/ana: 12,96 €
3r germà/ana: 6,43 €
Places: 12 (infant més adult)

F

GRAN RUA DE CARNESTOLTES
DEL DISTRICTE DE LES CORTS
DISSABTE 22 DE FEBRER
Horari: a les 16.30 h
Lloc: plaça Comas

Vine a gaudir en família de la Rua de Carnestoltes del barri de les Corts mostrant
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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

PROGRAMACIÓ PER
AL GRUP 0-3 ANYS I
FAMÍLIES

MATINALS EN FAMÍLIA

UN MEMORI GEGANT!

G

DIVENDRES 10

F

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

DESCOBRINT LA MÚSICA
CLÀSSICA DE LA MÀ DE
“COMMICERTO”

EL SO AMAGAT!

DISSABTE 14 DE MARÇ

Horari: 11 h
Lloc: sala d’actes
Professional: Adrià Mas, Joel Díaz i Maria
Voronkova

Fotografia: Commicerto

Vine a gaudir d’un taller en família que vol
apropar els més petits i petites a la música
clàssica com una activitat divertida i creativa. Guiats per tres talleristes: un cantant,
un pianista i una actriu, els nens i les nenes descobriran, amb l’ajuda de les famílies, que la música clàssica pot ser accessible per a tothom i que tots i totes portem
un artista dins. A través del joc, podran
interaccionar amb les diferents sonoritats,
instruments i estils musicals, participant
d’una forma directa i activa amb la música.
Activitat pedagògica vinculada al XXI Cicle de Música Clàssica a les Corts.
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GENER: “DESCOBRIM”

DIVENDRES 17

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

FEM ESTAMPACIONS
DIVENDRES 24

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

GENER I FEBRER:
“EL CARNESTOLTES JA HA
ARRIBAT”
PREPAREM LES DISFRESSES
PER A LA RUA DEL DISTRICTE DE
LES CORTS
DIMECRES 29 DE GENER I 5,12 I 19
DE FEBRER
DIVENDRES 31 DE GENER I 7, 14 I
21 DE FEBRER
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

Cal inscriure-s’hi prèviament
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FEBRER: “JUGUEM!”

EXPOSICIÓ: “VISCA EL
CARNAVAL”

JUGUEM AMB SUCRE!

DEL 27 DE FEBRER AL 20 DE
MARÇ

DIVENDRES 28

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

MARÇ: “A EXPERIMENTAR!”
EXPERIMENTEM AMB FANG
DIVENDRES 6

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

EXPERIMENTEM AMB PINTURA
DIVENDRES 13

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

EXPERIMENTEM AMB PAPERS
DIVENDRES 20

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

EXPERIMENTEM AMB SORRA
DIVENDRES 27

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

ABRIL: “VISCA LA PRIMAVERA!”
FEM UN TALLER DE PRIMAVERA
DIVENDRES 3

Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

Lloc: vestíbul de la 4a planta
Horari: de 10 a 20 h

ACTIVITATS PER AL GRUP
A LA TARDA, LUDOTECA
EN FAMÍLIA!
N

La persona adulta ha de participar activament amb l’infant en totes les activitats, jocs i tallers.

GENER
FEM UNA BOLA D’HIVERN I JOCS
DE CONEIXENÇA
DIMECRES 8

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs de presentació a les 19 h
Farem una bola de vidre d’hivern amb
cartolines i tot seguit efectuarem dinàmiques de coneixença, és a dir, uns jocs de
presentació molt senzills i divertits.

FEM NINOTS DE NEU I JOCS TRADICIONALS
DIMECRES 15

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs de sempre a les 19 h
Crearem uns ninots de neu que seran
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uns penjadors molt divertits. Després farem uns jocs tradicionals que segur que
agradaran a grans i petits, com per exemple el pica paret!

Horaris: disseny de disfresses a partir de
les 17.45 h
Jocs variats i preparació del lluïment de
la rua a les 19 h

MÀSCARES DE CARNAVAL I
JOCS MUSICALS

Prepararem les disfresses per participar
a la Gran Rua de Carnestoltes del districte de les Corts del dissabte 22 de febrer. Tot seguit farem jocs divertits i també
preparem una petita i senzilla coreografia
per al lluïment del dia de la rua!

DIMECRES 22

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs musicals a les 19 h
Com que ja s’apropa el Carnestoltes dissenyarem unes màscares de carnaval
sorprenents! Després jugarem tots i totes,
grans i infants, a uns jocs musicals molt
festius i divertits!

EL REI CARNESTOLTES I TALLER
DE DANSA 1, 2, 3, A BALLAR!
DIMECRES 29

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.30 h
Taller de dansa i expressió corporal a les
18.40 h
Especialista: Lorena Pérez
Farem un Rei Carnestoltes molt esbojarrat i després una especialista vindrà a fer
un taller de dansa i expressió corporal
en família: 1, 2, 3, a ballar!

FEBRER
FEM DISFRESSES PER A LA
GRAN RUA!
DIMECRES 5, 12 I 19
Lloc: ludoteca
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SARDINES DE PAPER I JOCS
D’AIRE
DIMECRES 26

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs d’aire a les 19 h
Decorarem una sardina de paper per
al Dimecres de Cendra i tot seguit farem
jocs d’aire!

MARÇ
PASTANAGUES AMB PETJADES I
JOCS D’ESCOLTA I MOVIMENT
DIMECRES 4

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs d’escolta a les 19 h
Realitzarem una activitat molt divertida,
farem pastanagues amb petjades de
pintura! Després jugarem a jocs d’escolta i moviment a través de la música.
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FLORS DE PRIMAVERA I TALLER
DE DANSA 1, 2, 3, A BALLAR!

ABRIL

DIMECRES 11

OUS DE PASQUA I BERENAR DE
PRIMAVERA

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.30 h
Taller de dansa i expressió corporal a les
18.40 h
Especialista: Lorena Pérez
Ja s’acosta la primavera i per donar-li la
benvinguda farem unes flors molt especials! Després l’especialista vindrà a fer la
segona part del taller de dansa i expressió corporal en família: 1, 2, 3, a ballar!

DIMECRES 1

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Pintarem ous de Pasqua i farem un berenar per acomiadar el trimestre i donar la
benvinguda a les vacances de primavera!

OCELLS DE COLORS I JOCS
D’IMITACIÓ
DIMECRES 18

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs d’imitar i endevinar a les 19 h
Decorarem uns ocells molt lluminosos
i acolorits per posar a la finestra. També
jugarem a jocs d’imitar i endevinar.

TITELLES D’ANIMALS I JOCS AMB
INSTRUMENTS MUSICALS
DIMECRES 25

Fotografia: Pixabay

Lloc: ludoteca
Horaris: activitat artística a partir de les
17.45 h
Jocs de manipulació d’instruments musicals a les 19 h
Dissenyarem titelles dels animals que
surten dels seus caus quan arriba la primavera. Tot seguit jugarem amb instruments musicals!
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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 - educació no formal).

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 quinze dies d’antelació.
Telèfon: 934 480 499
A/e: ludotecalatardor@bcn.cat

FUNCIONAMENT GENERAL
Consisteixen en sessions d’una hora de
durada que s’ofereixen els dimarts i dijous, de 10 a 11 h o d’11 a 12 h. La temàtica 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).

LLARS D’INFANTS
1. Activitat d’estimulació sensorial
2. Joc simbòlic
3. Psicomotricitat
20

Fotografia: Pixabay

ACTIVITATS PROPOSADES
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Bus: V1, H8, 75, 54, D20, 52,
157, 113, L12, L50, L57, L61,
L62, L64, L65, L68, L71
Metro: L5, L9 i L10 Sud Collblanc
Tram: T1, T2, T3
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HORARIS

CENTRE CÍVIC JOSEP M.
TRIAS I PEITX
Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499
08028 Barcelona

Horari d’obertura:
De dilluns a divendres, de 9 a 21.30 h
Dissabtes, de 9 a 14 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda

barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
Facebook.com/ccjosepmtriasipeitx
Twitter:@ccjmtriasipeitx

