
  

 

LUDOTECA LES 3 MORERES .  CURS 2018-19. 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER LA INSCRIPCIÓ 

• fotocòpia targeta sanitària 

• fotocòpia número de compte bancari 

• fotografia mida carnet del nen/a  

 

 

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ 

- El pagament és trimestral. Dates de cobrament dels rebuts bancaris del curs: es cobren en 3 pagaments: a 

principis de desembre, a principis de març i a principis de juny.  

- La inscripció a la ludoteca inclou els dies dels calendari escolar i de la Ludoteca Oberta per Vacances. 

- Els nens i nenes inscrites a la Ludoteca poden assistir-hi altres dies setmanals diferents al que estan inscrits 

pagant la quota d’Entrada Puntual de 7,50 € o gastant-la del l’Abonament de 10 visites. 

- Si decidiu donar de baixa algun nen/a cal que ho notifiqueu i signeu el full corresponent. Se us cobrarà el 

mes sencer en curs. Si no notifiqueu la baixa es cobrarà el trimestre sencer. 

- Sessions que es podran recuperar aquest curs per compensar dies festius que cauen en aquests dies 

setmanals: 

- Els nens i nenes  inscrits en dilluns podran recuperar aquest curs 3 sessions  

- Les inscrit@s en divendres 2 sessions  

 

 

PROGRAMACIÓ SETMANAL 

L’activitat central de la Ludoteca és el joc lliure però cada dia hi ha una estona d’activitat dirigida que proposem 

les monitores (manualitats, activitats de psicomotricitat o d’expressió, jocs de taula...). 

Cada mes trobareu la programació a la Ludoteca i la rebreu per correu electrònic. 

 

 

ACTIVITATS ESPECIALS PER ALS NENS/ES DE 3r a 6è  (grup grans) 

Un dia a la setmana: ACTIVITATS ESPORTIVES a diferents instal·lacions esportives de Castellar (atletisme, 

escacs, rocòdrom), EXCURSIONS a peu i en bicicleta,  SESSIONS MULTIMÈDIA a El Mirador, i visites per al 

coneixement de diferents entitats i iniciatives locals. 
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 CALENDARI CURS 2018-19 

 

1r TRIMESTRE 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A partir del 3 setembre.  De 17 a 19.30 h de la tarda a la Ludoteca 

INICI DE CURS Dilluns 3 de setembre 

INICI DISSABTES FAMILIARS Dissabte 15 setembre 

ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 

Servei d’intercanvi de joguines: del 3 de desembre a l’12 de gener 

DIES FESTIUS 

Dilluns 10 i dimarts 11 de setembre 

Divendres 12  octubre 

dijous 1 i divendres 2 novembre: festiu i lliure disposició escolar  

dijous 6 i divendres 7 de desembre : festiu i lliure disposició escolar  

Dilluns 24, dimarts 25 i divendres 26: festius 

Dilluns 31 desembre, dimarts 1 gener: festiu 

Dilluns 7 gener: lliure disposició escolar.    

LUDOTECA OBERTA PER 
VACANCES   (Nadal) 

Dijous 27 i divendres 28  

Dimecres 2 i dijous 3 i divendres 4 de gener  de 17 h a 19.30 h 

COBRAMENT BANCARI 
REBUT  1r TRIMESTRE 

Primera setmana de desembre 

2n TRIMESTRE 

 

ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 

Servei d’intercanvi de joguines: del 3 de desembre a l’12 de gener  

Servei d’intercanvi de disfresses: del 14 de febrer al 2 de març  

DIES FESTIUS 
Dilluns 7 gener: lliure disposició escolar.    

Dimarts 19 març: festiu local 

 

LUDOTECA OBERTA PER 
VACANCES  (setmana santa) 

 

Dilluns 15, dimarts 16 i dimecres 17 d’abril de 17 h a 19.30 h 

 

COBRAMENT BANCARI 
REBUT  2n TRIMESTRE 

Primera setmana de març 

3r TRIMESTRE 

ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 

St Jordi, Festa Mundial del Medi ambient, Fira d’Extraescolars 

DIES FESTIUS 

Dijous 18 i divendres 19 abril:  festius setmana santa 

Dilluns 22 abril : festiu setmana santa  

Dimecres 1 maig:  festiu 

Dilluns 13maig:  lliure disposició escolar 

Dilluns 24 de juny 

COBRAMENT BANCARI 
REBUT  3r TRIMESTRE 

Primera setmana de juny 

 

LUDOTECA OBERTA PER 
VACANCES   

(vacances d’estiu) 

Dimarts 25, dimecres 26, dijous 27 i divendres 28 de juny de 17h a 19.30h 

Del dilluns 1 al divendres 5 de juliol  de 17 h a 19.30 h 

Del dilluns 8 al divendres 12 de juliol  de 17 h a 19.30 h 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER UN BON FUNCIONAMENT... 

És bo que llegiu la normativa següent amb els nens i nenes ja que l’hauran de tenir present durant tot el curs 

de Ludoteca. Amb el vostre ajut tindrem una Ludoteca més bonica i agradable. 

 

 

 

QUOTES DE LUDOTECA 

INSCRIPCIÓ 1 dia SETMANAL 

Cobrament bancari 

Quota trimestral 53€ 

Quota trimestral amb descompte                    37,50€  

INSCRIPCIÓ 2 dies  SETMANALS 

Cobrament bancari 

A escollir 2 dies setmanals                    79 € 

Amb descompte pel segon germà,  
família nombrosa o monoparental    

 55,50€        

ENTRADA PUNTUAL Per a infants no inscrits aquell dia  7,50 € 

ABONAMENT  10 VISITES 

ESPORÀDIQUES 
Per infants no inscrits aquell dia 51 € 

 

Respectem els companys i companyes de joc i les ludotecàries. És bàsic per mantenir una bona 

convivència. 

 

Respectem els materials de la Ludoteca (joguines, mobiliari...) per tal de mantenir-los en bon estat 

i fer que sigui agradable jugar-hi. 

 

No està permès menjar dins la Ludoteca. 

 

Tots els nens i nenes s’han de rentar les mans a l’inici de la sessió de joc per garantir una bona 

higiene de les joguines. 

 

Retornarem cada joc i joguina al seu lloc un cop utilitzat. Abans de finalitzar la sessió endreçarem 

entre tots i totes el material utilitzat. 

 

És important respectar l’horari establert. Demanem puntualitat als pares, mares i altres 

acompanyants a l’hora de recollir els infants.  

 



  

 

 

RECOMANACIONS SOBRE LA ROBA DE VESTIR 

- És important que els nens/es vagin amb roba còmoda que els permeti fer tota mena de moviments. 

 
- No cal abrigar excessivament els infants ja que tenim calefacció. Millor que portin més d’una capa per poder-se 

desabrigar si cal. 

 
- Aconsellem que les peces d’abric, motxilles i altres objectes personals vagin marcats amb el nom. 

 
- Cal que els nens i nenes portin un calçat que es puguin posar i treure sols (per a l’espai de psicomotricitat) i 

pantalons que puguin descordar-se elles mateixes (per anar al vàter). 

 

 

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS 

A final de cada trimestre us oferim la possibilitat d’una entrevista personal per parar del vostre fill/a.  

Demaneu-nos hora i podrem tenir una conversa compartint observacions, dubtes, propostes sobre la criança i 

el procés educatiu dels nens i nenes. 
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