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Arrenca la nova temporada de la Ludoteca Municipal

Dijous 14 d'octubre de 2004
Ahir dimecres, 13 d'octubre, va començar el nou curs 2004-2005, la Ludoteca
Municipal les 3 Moreres, que s'allargarà fins el 10 de juny de 2005. La Ludoteca
Municipal és un espai d'educació a través del joc, adreçat a infants d'entre 3 i 12
anys, que preveu diferents activitats setmanals i mensuals. Per participar de les
activitats es fan grups d'edat. El grup de P3 i P4 ja compta amb 25 nens i nenes
inscrits; el grup de P5, 1r i 2n ja està ple, amb 30 nens i pel que fa al grup de 3r, 4t i
5è encara hi ha places. Una de les novetats d'aquest any, és que els infants podran
assistir a la Ludoteca el dia de la setmana que prefereixin. En aquest sentit, s'han
establert dos tipus de quotes per tal de fer de la Ludoteca un espai flexible. Una
primera, per assistir a aquest servei municipal vuit vegades al mes i una segona, per
assistir-hi quatre vegades. En aquest sentit, mensualment, es pengen unes llistes
amb la programació mensual per donar a conèixer a les famílies informació sobre
les activitats i tallers. Durant la setmana, els infants que assisteixen a la Ludoteca
poden participar de diferents activitats com jocs de taula, jocs d'ordinador, pintura o
jocs de construcció. A més, cada tarda es destina una estona a una activitat dirigida
per monitor. Els dilluns es treballa el joc i la joguina, els dimarts la psicomotricitat i
els dimecres l'expressió, on hi tenen cabuda per exemple, els tallers de maquillatge o
les titelles. D'altra banda, els divendres es destina a l'espai familiar 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, la setmana del joc intergeneracional o la campanya de recollida de joguines,
per Nadal i abans de l'estiu. Per més informació de les activitats i de les
inscripcions, cal adreçar-se a la Ludoteca Municipal (c/ sala Boadella), els dimarts
de 17.00h a 19.30h. El servei és obert de dilluns a dijous, en horari de tarda.
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