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LUDOTECA LA TARDOR 
 
Inici del trimestre: 11 de gener; final del trimestre: 26 de març

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 de compliment obligat a 
la ludoteca, sempre subjectes a possibles canvis:

Mesures d’higiene i seguretat de compliment obligat:

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó al lavabo abans d’entrar a l’espai de 
ludoteca.

• Ús de mascareta en el cas de les persones adultes i dels nens i nenes de 
més de 3 anys. 

• Prendre’s la temperatura i prendre la dels infants abans d’acudir a l’activitat; 
en cas de símptomes avisar l’equip educatiu.

• Desinfecció de mans cada vegada que sortim de l’espai de ludoteca i hi 
tornem a entrar, com per exemple per anar al lavabo o acompanyar un 
infant. Trobareu gel hidroalcohòlic a diversos punts de la planta per poder 
fer-ho.

• A partir del setembre s’establiran punts de recollida dels infants tant per 
entrar com per sortir; les famílies dels grups 4-6 i 7-12 anys els hauràn de 
deixar i d’anar a buscar 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, amb 
autorització  prèvia dels tutors/es legals dels infants.

• No es pot menjar a cap espai de la ludoteca ni de la quarta planta.
• Els bolquers i les tovalloletes de nadons han d’introduir-se en una bossa 

de plàstic, que s’han de tancar bé abans de llençar-la a les escombraries. 
Trobareu bosses de plàstic per poder fer-ho correctament. 

• El material de les activitats ha de ser individual i només el pot fer servir un 
infant cada vegada; després s’ha de desinfectar.  

• Totes les famílies han de signar un document de responsabilitat i compliment 
abans de fer la inscripció.

• Les places s’han de dividir de manera que es formin grups bombolla 
reduïts.
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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
Estimulació musical per a infants: 
dos dimecres al trimestre vindrà 
una especialista a fer una sessió 
d’estimulació i sensibilització musi-
cal per a infants. Horari de 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 entre 
l’infant i la persona adulta 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 
participar de manera regular i 
continuada en l’activitat.  Perdran la 

      

LUDOTECA LA TARDOR

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

• El grup 0-3 i 2-5 i les famílies s’han de treure les sabates abans d’entrar a 
la ludoteca i han de caminar amb mitjons per l’espai.

• Els grups 4-6 i 7-12 anys han de portar mitjons nets a la motxilla per canviar-
se’ls un cop es descalcin a l’entrada de la ludoteca; els educadors/es els 
ajudaran.

plaça en cas d’un mes d’absència 
sense justificació o comunicació. La 
seva plaça passarà automàticament 
a la primera persona de la llista 
d’espera, i així successivament.

A LA TARDA, LUDOTECA 
EN FAMÍLIA! 
NENS I NENES DE 2-5 ANYS
Dimecres
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preus: 19,48 € (infant més persona 
adulta) 
Descomptes:
Segon/a germà/ana: 12,96 €
Tercer/a germà/ana: 6,43 €

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.

N



4

LUDOTECA LA TARDOR

la cooperació, la igualtat, el respecte 
mutu i la cura del medi ambient, apar-
tir del joc lliure i espontani i d’activitats 
guiades. Al llarg del trimestre es tre-
balla 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.

PROGRAMACIÓ  PER 
AL GRUP 0-3 ANYS I 
FAMÍLIES

GENER: “JUGUEM I APRENEM”

JUGUEM AMB SUCRE! 

DIVENDRES 15 
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

JUGUEM AMB FANG

DIVENDRES 22
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

JUGUEM AMB PAPERS  
DE COLORS 

DIVENDRES 29
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

NENS I NENES  
DE 4-6 ANYS 
Dilluns i divendres 
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, s’ofereix l’opció d’inscriure-
s’hi un dia.
1 dia: 9,73 € 
2n germà/ana: 6,48 € 
3r germà/ana: 3,21 € 

Oferim un espai de joc lliure i espon-
tani, on es treballa seguint el calen-
dari festiu a través de tallers, treballs 
manuals, jocs, contes, cançons, dan-
ses, etcètera, que estimulin la creati-
vitat i segons l’edat de les persones 
participants, a fi de fomentar la inte-
racció  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 € 

Oferim un espai de trobada on es fo-
menta l’educació en valors a través de 
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DE QUIN COLOR ÉS?

DIVENDRES 12
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

TOCA, TOCA!

DIVENDRES 19
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

ARA QUE ARRIBA LA 
PRIMAVERA!

DIVENDRES 26
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

VISITES ESCOLARS
Les visites escolars són activitats se-
midirigides, adaptades a cada nivell 
educatiu i acompanyades per educa-
dors/es de la ludoteca, que pretenen 
contribuir a l’educació infantil mitjan-
çant el joc com a principal eina peda-
gògica.

FINALITAT I OBJECTIUS

Les visites escolars tenen com a fi-
nalitat oferir activitats per al  desen-
volupament 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 edu-
cativa (educació formal - educació no 
formal).

FEBRER: “JA ARRIBA EL 
CARNESTOLTES!”

FEM MÀSCARES DE CARNAVAL

DIVENDRES 5
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

EL REI CARNESTOLTES

DIVENDRES 12
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

PINTEM SARDINES DE PAPER

DIVENDRES 19
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

QUINA VA SER LA TEVA 
DISFRESSA?

DIVENDRES 26
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

MARÇ:  
“OBSERVEM I DESCOBRIM”

QUÈ SONA?

DIVENDRES 5
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h
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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. 
El tema de les sortides 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).

ACTIVITATS PROPOSADES 

LLARS D’INFANTS

1. Activitat d’estimulació sensorial
2. Joc simbòlic
3. Psicomotricitat

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 s’ha de fer 
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



MAPA

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

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

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

ADREÇA HORARIS

PER A MÉS INFORMACIÓ

CENTRE CÍVIC
JOSEP M. TRIAS I PEITX 
Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499
08028 Barcelona
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LÍNIA 5 / L10 / 
L9 SUD 

COLLBLANC

CARRER DE SANTS

LÍNIA 3 
PALAU REIAL

LÍNIA 3 
ZONA

UNIVERSITÀRIA

AVINGUDA DEL DOCTOR MARAÑÓN

AVINGUDA DIAGONAL

BLANCA
LÍNIA 5 
BADAL

AVIN
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