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LUDOTECA LA TARDOR 

NENS I NENES DE 3-6 
ANYS I FAMÍLIES
Dimarts i dijous 
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Preu: 10 € 
Places: 8 infants més 1 adult/a per nen/a 
infants nascuts del 2014 al 2016

FEM UN SOL EN FAMÍLIA PER 
TRANSMETRE ALEGRIA

Dimarts 14  i dijous 16 de juliol
Lloc: Ludoteca 
Horari: 10.30 a 12.30 h

ELS MANDALES DE LA CALMA 

Dimarts 21 i dijous 23 de juliol
Lloc: Ludoteca 
Horari: 10.30 a 12.30 h
 

RETROBADA I 
ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR
 
DEL 13 AL 24 DE JULIOL

Ens trobarem de nou amb l’espai de lu-
doteca per compartir experiències i  ges-
tionar les emocions a través del joc entre 
infants i famílies. S’oferiran petites activi-
tats plàstiques destinades a l’expressió 
de sentiments respectant les mesures 
de seguretat i d’higiene derivades de la 
pandèmia de la Covid-19.

NENS I NENES DE 0-2 
ANYS I FAMÍLIES
Dilluns i dimecres 
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Preu: 10 € 
Places: 8 infants més 1 adult/a per nen/a  
infants nascuts del 2017 al 2020

JUGUEM AMB LA MÚSICA

Dilluns 13 i dimecres 15 de juliol
Lloc: Ludoteca 
Horari: 10.30 a 12.30 h

ENS EXPRESSEM AMB PINTURA 
DE DITS 

Dilluns 20 i dimecres 22 de juliol
Lloc: Ludoteca
Horari: 10.30 a 12.30 h
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LUDOTECA LA TARDOR

NENS I NENES DE 7-12 
FAMÍLIES
Divendres
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Preu:  5 € 
Places: 8 infants més 1 adult/a per nen/a
infants nascuts del 2013 al 2008 

L’ARBRE DELS BONS MOMENTS

Divendres 17 de juliol
Lloc: Ludoteca 
Horari de 10.30 a 12.30 h

EL LLIBRE MÀGIC 

Divendres 24 de juliol
Lloc: Ludoteca 
Horari de 11.30 a 12.30 h

Mesures d’higiene i seguretat d’obligat 
compliment:

• Ús de mascareta per a les persones 
adultes i per als nens i nenes de més 
de 3 anys. 
• Prendre’s la temperatura i la dels in-
fants abans d’acudir a l’activitat, en cas 
de símptomes avisar a l’equip educatiu.
• Desinfecció de mans cada vegada que 
sortim de l’espai de ludoteca i tornem a 
entrar, com per exemple, per anar al la-
vabo o acompanyar un infant. Trobareu 
gel hidroalcohòlic a diversos punts de la 
planta per a poder fer-ho.
• Treure les sabates i caminar amb mit-
jons per l’espai de ludoteca.
• No es podrà menjar a cap espai de la 
ludoteca ni de la quarta planta.
• Bolquers i tovalloletes de nadons hau-
ran de introduir-se en una bossa de 
plàstic i tancar-la bé abans de llençar-la 
a les escombraries. Trobareu bosses de 
plàstic per a poder fer-ho correctament. 
• El material de les activitats serà indivi-
dual i només el podrà fer servir un infant 
cada vegada després es desinfectarà.  
• Totes les famílies hauran de signar 
un document de responsabilitat i com-
pliment de les normes  abans de fer la 
inscripció.


