LUDOTECA LA TARDOR
La ludoteca, així com tots els infants i famílies, seguirà en tot moment la normativa vigent
de seguretat i higiene indicada per l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Les Corts. Per
tant, en funció dels canvis que es puguin donar, la ludoteca actualitzarà les mesures a
implementar. Inicialment, aquestes seran les mesures de seguretat i higiene d’obligat
compliment a la ludoteca, sempre subjectes a possibles canvis:

Mesures d’higiene i seguretat d’obligat compliment:
-

-

-

-

Rentar-se les mans amb aigua i sabó al lavabo abans d’entrar a l’espai de ludoteca.
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 infants 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 lavabo o acompanyar un infant. Trobareu gel
hidroalcohòlic a diversos punts de la planta per a poder fer-ho.
A partir del setembre s’establiran punts de recollida dels infants tant per a entrar
com per a sortir, les famílies dels grups 4-6 i 7-12 anys els deixaran i recolliran en
aquests punts (un educador o educadora els recollirà i els tronarà als familiars
prèviament autoritzats). Els nens i nenes del grup de 7-12 podran pujar i baixar sols i
només per les escales prèvia autorització dels tutors/es legals dels infants.
No es podrà menjar a cap espai de la ludoteca ni de la quarta planta.
Bolquers i tovalloletes de nadons hauran 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 individual i només el podrà fer servir un infant cada
vegada, després es desinfectarà.
Totes les famílies hauran de signar un document de responsabilitat i compliment
abans de fer la inscripció.

NO ES PODRÀ ENTRAR AMB SABATES A L’ESPAI DE LA LUDOTECA:
o
o

El grup 0-3 i 2-5 i famílies s’hauran de treure les sabates abans d’entrar a la
ludoteca i caminar amb mitjons per l’espai.
Els grups 4-6 i 7-12 anys hauran de portar mitjons nets a la motxilla per
canviar-los un cop es descalcin a l’entrada de la ludoteca els educadors/es
els ajudaran.

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.

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.

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.

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.

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.

Vine a gaudir d’una tarda en família on sortirem al carrer a jugar, com abans podien fer els
nostres avis, sense cotxes, contaminació i perills. Podreu jugar a jocs de taula, jocs de cordes

i jocs de plaça, com ara la xarranca, a més podreu pintar amb guixos per poder deixar el
carrer de la ciutat ple de colors.
No us ho perdeu!

Creieu que és possible fer coses on tots i totes tenim un lloc especial per a nosaltres que
ens fa únics i necessaris?. Voleu fer-ho possible?. Vols formar part d'aquesta aventura? Els
nostres protagonistes ens mostren com... Aquesta sessió està pensada per afavorir les
actituds, aptituds, capacitats i competències per a una societat que ha de caminar cap el bé
comú. A càrrec de Montse Dulcet.
Organitza: Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras i Ludoteca La Tardor

Un any més la Ludoteca “La Tardor” i el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” us convidem a
venir a fer Cagar el Tió d’una forma ben divertida, diferent i plena de sorpreses! Enguany la
companyia en Clau de Clown ens convida a descobrir la veritable història del Caga Tió! una
animació musical molt divertida que ens explicaran la Dra. Neula i el Sr. Torró: “Després de
molts anys d'una intensa, estudiada i estudiosa investigació podem assegurar que la tradició
de fer cagar el tió és genuïnament catalana” (Dra. Neula). Benvinguts a aquesta festa, la gran
festa del Tió. Hem vingut de molt lluny, arreplegant cançons i tradicions d'aquesta nostra
terra i també d'altres contrades. Avui som aquí per explicar, a tot aquell que vulgui escoltar,
un fet tan antic com misteriós: la veritable història del Caga Tió!!!
Organitza: Centre Cívic PERE QUART i Ludoteca La Tardor.

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
mitjançant el joc com a principal eina pedagògica.

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).

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 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).

Oferim diferents activitats en funció de l’etapa educativa:
• Llars d’infants
• Educació infantil
• Educació primària
Per a més informació sobre la proposta d’activitats contacteu a:
ludotecalatardor@bcn.cat

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

