
LUDOTECA LES 3 MORERES.  CURS 2022-23  
 

 

Servei diari de ludoteca 

De dilluns a dijous de 17.00 a 19.30 h. Infants de I3 a 3r de primària 

Divendres de 17.00 a 19.30 h. Infants de 3r a 6è de primària 

Cada tarda s’ofereix un espai de joc lliure i un activitat lúdica conduïda per les monitores i una educadora. 

- Per a nens i nenes de 3 a 12 anys 

- Inscripció d’un dia o dos dies setmanals. 

- Es podrà assistir a la Ludoteca fent una inscripció trimestral o amb un abonament de 10 entrades. 

 

Juguem en família 

De dilluns a dijous de 17.00 a 19.30 h 

Cada tarda s’ofereix un espai de joc lliure per als nens i nenes de totes les edats amb les seves famílies. 
També es pot participar de les activitats i tallers proposats per les dinamitzadores. 

- Per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb les seves famílies, al menys amb una persona adulta. 

- Es podrà assistir a la Ludoteca fent una inscripció trimestral o amb un abonament de 10 entrades.  

 

Dissabtes en família    

Dissabtes de 11.30 a 13.30 h 

Els dissabtes d’octubre a juny s’ofereixen activitats gratuïtes per a tota la família (veure calendari xarxes 
socials o web municipal) 

- Per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb les seves famílies.   

- Aforament limitat.  

 

Grup de Criança 

Divendres de 11.00 a 13.00 h 

Els divendres al matí un grup de mares i pares es troben a la Ludoteca. Les famílies comparteixen sessions de 
joc i  es generen espais per posar en comú les vivències dels primers anys de la vida dels infants.  

Activitat gratuïta. En col·laboració amb el grup de Criança Som Tribu. El grup s’autogestiona i es fan activitats 
relacionades amb la criança. 

- Per famílies amb infants de 0 als 3 anys. 
- Aforament limitat. 



Quotes, formes de pagament i beques 

 

Per la INSCRIPCIÓ caldrà omplir i signar el full d’inscripció i d’autorització de cobrament bancari i documents 

que acreditin el dret a  tarifa reduïda. 

S’aplicarà la QUOTA REDUÏDA als següents col·lectius que ho certifiquin: 

- 2n germà (inscripció al Servei Diari) 

- Famílies nombroses i monoparentals (acreditar-ho) 

- Pare, mare o tutor de l’infant matriculat que es trobi en situació d’atur inscrit al SOC. 

-  Pare, mare o tutor de l’infant matriculat beneficiari de l'ajut de la renda garantida de ciutadania o 
ingrés vital mínim. 

- Infant amb certificat de discapacitat. 

 

Els ABONAMENTS DE 10 ENTRADES El pagament és amb tarja a la Ludoteca. Permet anar gastant els 

tiquets sense compromís a assistir-hi sempre.  Els abonaments no són nominals, es poden compartir entre 

més d’una família.  

 

La QUOTA TRIMESTRAL amb pagament bancari té les següents dates de cobrament (3 rebuts): a principis 

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

La quota trimestral a la ludoteca inclou també  els dies de la Ludoteca Oberta per Vacances en els dies 

setmanals escollits en fer la inscripció. 

 

Hi ha BEQUES per l’assistència a la Ludoteca. Cal demanar hora al Equip Bàsic d’Atenció Primària  

 

HORARI SERVEIS SOCIALS: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimecres de 15.00 a 18.00 hores. 

Adreça: C. De Portugal, 2C. Espai Tolrà.    Tel    93 714 40 40       a/e | serveissocials@castellarvalles.cat  

mailto:serveissocials@castellarvalles.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludoteca Les 3 Moreres       C/Sala Boadella, 6             Tel. 93 715 92 89      ludoteca@castellarvalles.cat 

www.castellarvalles.cat/ludoteca      www.instagram.com/ludoteca3moreres/ 

QUOTES DE LUDOTECA 

INSCRIPCIÓ 1 dia SETMANAL 

Cobrament bancari 

Quota trimestral 55,35 €   (18,45 €/mes)       

Quota trimestral reduïda * 38,95 €   (12,98 €/mes)   

INSCRIPCIÓ 2 dies  SETMANALS 

Cobrament bancari 

Quota trimestral (2 dies) 82,00 €   (27,33 €/mes)   

Quota trimestral reduïda *(2 dies) 57,40 €   (12,98 €/mes)   

ABONAMENT  10 VISITES  

Amb tarja a la ludoteca 

Quota general 53,30 € 

Quota reduïda *     36,90 € 

ENTRADA PUNTUAL (1 tarda) 

Amb tarja a la ludoteca 

Quota general 

 

 8,20 € 
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