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Curs 2012-13 

Oferta del 1r. quadrimestre 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 

Els tallers es realitzaran els dissabtes de 10.30h a 12.30 h. 

Per a més informació i per poder fer les inscripcions us podeu dirigir a qualsevol de les 
ludoteques municipals. 

 

També es pot fer la inscripció a la web de la REGIDORIA D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA:  

 

www.paeria.cat/ime 
 
 
 
 

LLOCS ON ES REALITZEN ELS TALLERS: 

Ludoteca Balàfia 

Penedès, 10 

973 234 641 

ludobalafia@paeria.cat  

Ludoteca Bordeta 

Av Fontanet 24-26 

973 211 983 

ludobordeta@paeria.cat  

Ludoteca Centre Històric 

Tallada 34-36 

973 700 462 

ludocentreh@paeria.cat  

Ludoteca Cappont 

Sta. Cecilia, s/n. 

973 212 640 

ludocappont@paeria.cat  

www.paeria.cat/ime 

Ludoteca Parc de Gardeny 

Av. Onze de Setembre, 76 

973 268 781 

ludopgardeny@paeria.cat  



Oferta educativa Lloc de realització Contingut Calendari 

Els 3 porquets Ludoteca CAPPONT 

Taller participatiu dirigit a famílies amb nens i nenes de 4 a 8 
anys. Durant aquestes sessions coneixeràs noves estratègies 
a l’hora de contar contes i ...a més a més podreu gaudir pa-
res i fills de les diferents activitats proposades: cançons, ma-
nualitats, jocs,... 

17  i 24 de novembre i 1 de 

desembre. 

Cançons de falda 
Ludoteca  

 PARC DE GARDENY 

Taller adreçat a famílies amb nens i nenes d'entre 5 i 12 me-
sos per tal de conèixer un recull de cançons de falda i poten-
ciar el vincle afectiu a través de la música. 

9 i 16 de març. 

Massatge Infantil 
Ludoteca   

CENTRE HISTÒRIC 

Taller adreçat a famílies amb nadons d'entre 2 i 7 mesos per 
tal de conèixer el massatge infantil com a eina de comunica-
ció i estimulació dels infants que ens permet enfortir el nos-
tre vincle afectiu.  

26 de gener i 2, 9 i 16 de febrer. 

Activitats musicals Ludoteca CAPPONT 

Taller participatiu dirigit a famílies amb nens i nenes de 3 a 5 
anys. En les sessions es podrà gaudir de la música en família i 
potenciar el vincle afectiu mitjançant les manualitats, els 
balls i les cançons. 

12, 19 i 26 de gener. 

Iniciació als jocs de  
taula 

Ludoteca BALÀFIA 
Taller per donar a conèixer als pares i mares diferents jocs de 
taula, per tal d'afavorir les relacions familiars i gaudir del 
plaer de jugar en el temps de lleure.  

10 i 24 de novembre i 1 i 15 de 

desembre. 

Taller de recursos web Ludoteca BORDETA 

Espai de navegació per Internet per a pares i mares que no 
tenen coneixements d’ofimàtica. Es tracta d’una activitat 
que pretén difondre diferents recursos que es troben a la 
xarxa per aplicar en l’educació dels fills i filles.  

24 de novembre i 1, 15 i 22 de 

desembre. 

Com puc saber que fan 
els meus fills per 

 internet ? 
Ludoteca BORDETA 

Consells senzills i pràctics per a pares i/o mares que tenen 
coneixements d’ofimàtica. L’objectiu és que puguin prevenir 
situacions de risc quan els seus fills i filles naveguen per In-
ternet. També conscienciar dels beneficis i dels riscs de la 
xarxa i així establir regles bàsiques de seguretat a la llar.  

2, 9, 16 i 23 de febrer. 

REQUISITS PER A PODER FER LES INSCRIPCIONS 

Per poder fer les inscripcions cal que els seu fill/a sigui soci de una de les ludoteques municipals. 

Per poder fer-se soci us podeu dirigir a qualsevol de les ludoteques municipal. La quota de soci d’una ludoteca municipal és de 20€ per curs escolar. Amb aquest carnet podeu accedir a 
totes les activitats que es fan a les ludoteques 


