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Els grups d’edat són els següents:
Espurnes: de 0 a 4 anys, acompanyats d’un adult
(Decret 94/2009, de 9 de juny)
Flames: de 5 a 8 anys
Focs: de 9 a 12 anys
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Cada usuari/usuària disposarà d’un carnet que obtindrà quan es formalitzi
la inscripció. Per fer la inscripció cal portar dues fotografies de carnet del
nen o nena, una fotocòpia de la targeta sanitària, emplenar la
documentació de la ludoteca i abonar la quota corresponent.

Cada usuari/usuària disposarà d’un carnet que obtindrà quan es formalitzi
la inscripció. Per fer la inscripció cal portar dues fotografies de carnet del
nen o nena, una fotocòpia de la targeta sanitària, emplenar la
documentació de la ludoteca i abonar la quota corresponent.

Les sessions s’estructuraran de la següent forma:
 Acollida - benvinguda: Es rebrà als nens i nenes que vagin arribant.
 Joc lliure als diferents espais: Els nens i les nenes jugaran de manera
lliure i espontània. L’educadora els facilitarà les condicions
necessàries en funció del temps, l’espai i el material.
 Recollida de joguines, valoració de la tarda i comiat. Tothom
col·labora a recollir i es fa un tancament de la sessió amb
l’educadora i els/les companyes de joc.
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Periòdicament es programaran diferents activitats extraordinàries
relacionades amb: Tallers de confecció i construcció de jocs, Propostes de
jocs dirigits, Intercanvi intergeneracional, Xerrades, Setmanes temàtiques
i Espais de trobada familiar.
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Algunes normes de convivència
A dins de la ludoteca no es pot portar menjar, ni beure ni
llaminadures.
Ens hem de descalçar abans d’entrar a la zona de rebuda.
Respectarem i utilitzarem correctament els materials.
Compartirem els jocs i les joguines amb els companys i companyes.
Respectarem el reglament de règim intern.
Cal ser puntuals a la recollida dels nens i nenes.
Normes de salut
Els nens i les nenes no podran assistir a la ludoteca si tenen:
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Si el nen o la nena es posa malalt/a, es comunicarà immediatament als
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En cas de detecció d’infestació per polls, o altres paràsits, s’avisarà a la
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La normativa que regula aquest servei és la següent:
- Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que
reconeix que infants i adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el
temps de lleure.
- El Decret 94/2009, de 9 de juny, de regulació de les ludoteques, que estableix el
règim jurídic de les ludoteques.
- Decret 137/2003 de 10 de juny de la Generalitat
de Catalunya, de regulació de l’activitat
d’educació en el lleure.
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