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La Ludoteca Municipal enceta nou curs amb algunes novetats

Dilluns 4 d'octubre de 2004
Avui dilluns, 4 d'octubre, s'obre el termini d'inscripcions per al curs 2004-05 de la
Ludoteca Municipal, que començarà el prop 13 d'octubre i s'allargarà fins el 10 de
juny de 2005. Les inscripcions es podran fer durant tota la setmana, fins divendres,
8 d'octubre, de 17.00h a 19.30h a la mateixa Ludoteca (c/ Sala Boadella, 6). La
Ludoteca Municipal les 3 Moreres és un espai d'educació a través del joc, adreçat a
infants d'entre 3 i 12 anys, que preveu diferents activitats setmanals durant la
temporada, com jocs diversos, tallers, gimcanes o l'espai familiar dels divendres,
que com a novetat, aquest any també es portarà a terme dos dissabtes al mes. A part
de les activitats estables, la Ludoteca també organitza activitats especials, com el
mes del còmic al novembre, la setmana del joc intergeneracional, al maig, o la
campanya de recollida de joguines, per Nadal i abans de l'estiu. Una altra novetat
d'aquest curs és que els nens i nenes podran assistir a la Ludoteca el dia de la
setmana que prefereixin. "Els dies ja no estaran assignats, com fins ara, en
funció de l'edat dels infants, sinó que podran venir quan vulguin i, una vegada
siguin a la Ludoteca, farem grups d'edat", ha explicat la responsable de la
Ludoteca Municipal Mercè Costa. Aquests grups d'edat són els petits, amb els
infants d'I3 i I4; els mitjans, que agrupa els nens i nenes d'I5, 1r i 2n, i els grans,
amb els infants de 3r, 4t, 5è i 6è. Es pot assistir a la Ludoteca regularment o de més,
també hi ha la possibilitat d'assistir-hi de manera esporàdica. Les places són
limitades i s'assignaran per l'ordre de les inscripcions.
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