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LUDOTECA LA TARDOR 
Inici del trimestre: dimarts, 11 d’abril
Final del trimestre: dijous, 22 de juny
Renovacions: del dimecres 1 de març fins al dimarts 14 de març
Noves inscripcions: a partir del 15 de març i fins a exhaurir places
La ludoteca, així com tots els infants i famílies, seguiran en tot moment la 
normativa vigent de seguretat i higiene. Per tant, en funció dels canvis que 
hi pugui haver la ludoteca actualitzarà les mesures que cal implementar. 
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ESPAI DE CRIANÇA I 
FAMILIAR PER A NENS I 
NENES DE 0 A 3 ANYS I 
FAMÍLIES

Activitats formatives

IOGA AMB NADONS I INFANTS  
(0 A 3 ANYS). 

Dilluns 17 i 24 d’abril i 8 i 15 de maig
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dilluns, d’11.00 a 12.00 h
 
EXPRESSIÓ CORPORAL AMB 
NADONS I INFANTS (0 A 3 ANYS) 

Dilluns 22 i 29 de maig i  12 i 19 de 
juny
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dilluns, d’11.00 a 12.00 h
 
ESPAI LÚDIC I PSICOMOTRICITAT

Dimecres, de 10.00 a 13.00 h
Espai de psicomotricitat: sala 5
 
ESPAI LÚDIC I ACTIVITATS 
D’ESTIMULACIÓ SENSORIAL 

Divendres, de 10.00 a 13.00 h

Preus: 3 dies: 30,11 € 
2 dies: 20,08 € 
Descomptes:
3 dies, 2n germà o germana: 20,04 € 
2 dies, 2n germà o germana: 13,36 € 
3 dies, 3r germà o germana: 9,94 € 
2 dies, 3r germà o germana: 6,63 € 
Places dilluns: 12 infants més una 
persona adulta acompanyant

LUDOTECA LA TARDOR

Places dimecres i/o divendres: 
16 infants més una persona adulta 
acompanyant

Consisteix en un espai de trobada i so-
cialització on infants i acompanyants 
participen en activitats dirigides i de 
joc lliure educatiu a la mateixa vegada 
que les persones adultes poden com-
partir les seves experiències sobre 
l’educació i la criança dels seus nens 
i nenes. La finalitat d’aquest servei és 
fomentar relacions positives respecte 
al joc en família i les relacions amb el 
grup d’iguals. Oferim un entorn agra-
dable que organitza una sèrie atracti-
va d’activitats trimestrals per als més 
petits i les seves famílies. 

*Normativa: Les activitats formatives 
estan vinculades a l’espai de criança, 
per tant, no es podrà fer la inscripció 
només a aquestes activitats. Totes les 
famílies interessades han de partici-
par també en l’espai de ludoteca els  
dimecres i/o divendres. 
Només es podrà apuntar dimecres 
i/o divendres en el cas que no quedin 
places els dilluns. Els grups es dividi-
ran en funció de si els nens i nenes 
ja caminen o si encara no, això es fa 
per tal que l’activitat s’adapti a les ne-
cessitats motrius dels infants. Cal dur 
roba còmoda i mitjons que no rellis-
quin a les activitats dirigides.
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LUDOTECA LA TARDOR

3r germà o germana: 3,31 € 
Places: 18 

Oferim un espai de joc lliure i espon-
tani on es treballa seguint el calendari 
festiu a través de tallers, manualitats, 
jocs, contes, cançons, danses, etc., 
que estimulin la creativitat, i segons 
l’edat dels i les participants, a fi de 
fomentar la interacció entre infants, la 
cooperació i el respecte mutu.

NENS I NENES  
DE 7 A 12 ANYS 
Dimarts i dijous 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 2 dies, 20,08 €; 1 dia, 10,03 € 
Descomptes: 
2 dies 2n germà o germana: 13, 36 € 
1 dia 2n germà o germana: 6,68 € 
2 dies 3r germà o germana: 6,63 € 
1 dia 3r germà o germana: 3,31 € 
Places: 18 

Oferim un espai de trobada on es fo-
menta 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’acti-
vitats guiades. Al llarg del trimestre es 
treballa amb un centre d’interès con-
cret que inclou tota mena d’activitats. 
A més, es pot dedicar una estona a 
fer tasques de l’escola.

CASAL DE PRIMAVERA 
PER A NENS I NENES  
DE 3 A 12 ANYS
Del 3 al 5 d’abril 
Horari: de 9 a 13 h 

A LA TARDA, LUDOTECA 
EN FAMÍLIA! ESPAI 
FAMILIAR PER A NENS I 
NENES D’1 A 5 ANYS
Dilluns, nens i nenes d’1 a 2 anys 
acompanyats d’una persona 
adulta 
Dimecres, nens i nenes de 3 a 5 
anys acompanyats d’una persona 
adulta 
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preu: 10,03 € 
Descomptes:
2n germà o germana:6,68 €
3r germà o germana: 3,31 €
Places: 16 infants més una persona 
adulta per infant

Oferim un espai de trobada i 
socialització per a nens i nenes d’en-
tre 1 i 5 anys acompanyats d’una 
persona adulta per compartir joc lliu-
re i activitats semi dirigides amb les 
altres famílies i infants. Així mateix, 
es tracta d’un espai on les persones 
adultes poden compartir les seves ex-
periències sobre l’educació i la crian-
ça dels seus nens i nenes. La finalitat 
d’aquest servei és fomentar relacions 
positives respecte al joc en família i 
les relacions amb el grup d’iguals.

NENS I NENES  
DE 4 A 6 ANYS 
Divendres 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 10,03 € 
Descomptes:
2n germà o germana: 6,68 € 
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Preu: 10,62 € 
Places: 20 infants

Estimularem la creativitat dels nens 
i nenes oferint un casal ple d’activi-
tats artístiques i jocs educatius on el 
centre d’interès serà la primavera. Fo-
mentem l’aprenentatge entre iguals i 
els respecte mutu. 

DISSABTES EN FAMÍLIA 
 

TALLER DE IOGA EN FAMÍLIA

DISSABTE, 17 DE JUNY 
Horari: a les 11.00 h
Lloc: sala d’actes
Professional: Sara Pérez Naharro
Organitza: ludoteca La Tardor 
Preu: Gratuït
Aforament limitat

Taller d’introducció al ioga en família 
per a nens i nenes entre 4 i 12 anys 
i les seves famílies. En aquest taller 
treballarem els vincles, l’autoconfian-
ça i la confiança en els altres, realit-
zarem postures bàsiques i per parella 
tot a través dels noms dels animals! 
Cal inscripció prèvia al web del centre
Cal dur roba còmoda i mitjons que no 
rellisquin.

PORTES OBERTES 

ELS DISSABTES 29 D’ABRIL I 
3 DE JUNY 
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Edat: 0-12 anys 
Places: 18 infants, més una persona 
adulta acompanyant. És obligatori 

LUDOTECA LA TARDOR

reservar plaça a través del web del 
centre. 
Preu: Gratuït

S’ofereix un espai de joc lliure entre 
infants i les seves famílies per fomen-
tar el temps de lleure compartit. Tam-
bé obrim el servei de ludoteca a totes 
les famílies que durant la setmana no 
en poden fer ús.

ACTIVITATS DESTACADES 
 

SANT JORDI CULTURAL.  
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE 
I CONTACONTES: “L’ALTRA 
HISTÒRIA DE SANT JORDI”

DIVENDRES, 21 D’ABRIL 
Horari tallers: de 16.30 a 19.30 h
Horari contacontes: 18.00 h
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi
A càrrec de: ludoteca La Tardor i 
Vivim del Cuentu!

La ludoteca La Tardor participarà a la 
festa de Sant Jordi cultural unint-se a 
la iniciativa del centre cívic, amb una 
tarda de tallers i manualitats relacio-
nades amb la festivitat, a més, a les 
18.00 h, els nostres amics i amigues 
de Vivim del Cuentu! us explicaran 
uns contes molt divertits sobre Sant 
Jordi que no sabíeu!

RENOVA LES TEVES JOGUINES

DISSABTE, 13 DE MAIG 
Horari: de 10.30 a 13.00 h
Lloc: plaça Comas (dia de 
l’intercanvi)
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La ludoteca La Tardor torna a parti-
cipar a la iniciativa de l’Ajuntament 
de Barcelona: “Renova les teves jo-
guines. Aquest programa promou la 
reutilització, el consum responsable 
i fomenta l’intercanvi de joguines en 
bon estat. 
Participem en col·laboració amb la 
Ludoteca Guitard. 
Per a més informació i recollida de 
joguines: 
ludotecalatardor@bcn.cat o al telèfon 
934 480 499.

VISITES ESCOLARS
Les visites escolars són activitats 
semi dirigides, adaptades a cada ni-
vell educatiu i acompanyades per 
educadors i educadores de la ludo-
teca, que pretenen contribuir a l’edu-
cació infantil mitjançant el joc com a 
principal eina pedagògica. 

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 cognitius 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). 

FUNCIONAMENT GENERAL

Consisteixen en sessions d’una hora 
que s’ofereixen els dimarts i els di-
jous, de 10.00 a 11.00 h o d’11.00 a 
12.00 h. El tema de les sortides l’es-
cull el professorat o els 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 16,67 € per 
grup. El pagament s’ha de fer mitjan-
çant imposició o transferència ban-
cària. Cal reservar la plaça amb un 
mínim de 15 dies d’antelació. 
Telèfon: 934 480 499 
A/e: ludotecalatardor@bcn.cat


