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És un espai que pretén que les nenes i els nens
desenvolupin la seva personalitat per mitjà del joc en
llibertat.
Aixaldes, (paraula pallaresa que vol dir “espurna del foc”),
esdevé una eina per l’educació de les nostres filles i fills,
utilitzant com a via el joc i potenciant l’instint natural dels
infants per jugar.
La llibertat de joc és el principi de la ludoteca tot i que, per
a un millor aprofitament i funcionament, el personal
educatiu facilitarà i promourà els materials i activitats
variades.
La ludoteca proporciona un servei a l’abast de tothom, en
un espai segur, que permet accedir a les nostres filles i fills a
un munt de recursos lúdics amb què poden desenvolupar
habilitats, estimular la seva afectivitat i adquirir hàbits de
convivència i valors socials.
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Quota Anual ... 30€ o Quota Setmanal... 5€
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Els destinataris són les nenes i nens de 0 a 12 anys. A les/els
menors de 4 anys els haurà d’acompanyar una/un adult
responsable durant tot el temps d’estada a la ludoteca tal com
ho demana la normativa. (Decret 94/2009, de 9 de juny)
A partir dels 5 anys, poden quedar-se només amb les
educadores.
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Volem que sigui una ludoteca per a tothom, més enllà de les
capacitats de cadascú. Així que, de mica en mica, anirem
introduint alguns materials adaptats i recursos per recolzar la
comunicació i la pràctica del joc.
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 Per a més informació i inscripcions :
Ludoteca Municipal de la Pobla de Segur "Aixaldes"
C/Ceferí Rocafort s/n - La Pobla de Segur
De dilluns a divendres de 17:00h a 20:00h
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