Per a més informació:

MOLÍ DE BAIX
Infància i Família
C/ Lannion 136 – Sant Lluís
Telèfon : 971 151061
molidebaix@ajsantlluis.org

Servei
LU DO TE CA
--------------------------------------------------------------------------------------

Vacances Setmana Santa

3 al 6 d’abril

LUDOTECA
Viatjant pel Mediterrani!
INSCRIPCIONS:
De dia 9 a dia 20 de març al Molí de Baix
De dilluns a divendres de:
8.30 a 14.00 h
18.00 a 21.00 h

Equip tècnic del servei
Infància i Família

Alumnes del projecte
IMPULS
Garantia Juvenil 2018

Departament de Joventut
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
SERVEI D’EDUCACIÓ
NO FORMAL
DL ME 182-2018

LUDOTECA

Viatjant pel Mediterrani!

La ludoteca pretén afavorir la conciliació familiar a través d’un servei
durant les vacances escolars de Setmana Santa, amb una nova filosofia
com és ara fomentar el joc educatiu a través d’un centre d’interès, com
serà la recreació del recinte esportiu, amb la posada en escena de
dos circuits adaptats:
- Per alumnes de P3 - P4 - P5 d’Educació Infantil
- Per alumnes de 1r i 2n - 3r i 4t de Primària

Els tallers temàtics com a finalitat pretenen despertar la motivació de
l’infant per al descobriment, l’experimentació, la creativitat, l’estimulació
i l’aprenentatge de forma lúdica a través del fil conductor

EL VAIXELL
que anirà passetjant per al mar Mediterrani de port a port amb
estacions d’activitats:

- Estació de joc lliure i temàtic
- Estació de joc esportiu i de moviment
- Estació de tallers temàtics
Amb l’interès d’afavorir una acció pedagògica, es crearan cinc grups de
participants/es per edats, acompanyats per monitors/es, esperant crear
un bon vincle.
Els cinc grups participaran en diferents franges horàries a les diferents
estacions d’activitats, fet que millorarà l’atenció a l’usuari i usuària. I tot
mitjançant una metodologia dinàmica des d’un escenari lúdic.

INSCRIPCIONS
Important: prèvia inscripció
(Emplenant la fulla corresponent)
Fins a dia 20 de març
Al Molí de Baix

DIES del SERVEI
3, 4, 5 i 6 d’abril

LLOC
Pavelló Ses Canaletes

HORARIS dels SERVEIS:
*LUDOTECA MATINERA
7.30 a 8.30 h
*LUDOTECA Viatjant pel Mediterrani!
8.30 a 13.30 h
Entrada fins a les 9.00 hores
Sortida de les 13.15 a les 13.30 hores
*MENJADOR
Important: prèvia inscripció 13.30 a 15.00 h

QUOTES:
*Ludoteca Matinera
- ......................... sense cost
*Ludoteca Viatjant pel Mediterrani!
- 1 dia ............................ 5 €
*Menjador
- 1 dia ............................. 5 €
*Assegurança
Per al conjunt de tots els serveis ....... 2 €
(Els usuaris i les usuàries del Molí de Baix que ja hagin abonat la
quota d’assegurança anual, no caldrà que abonin aquesta tarifa)

****PLACES LIMITADES: amb CRITERIS D’ADMISSIÓ
- Infants de famílies empadronades a Sant Lluís
- Infants escolaritzats a centres de Sant Lluís
- Infants usuaris i usuàries del servei Molí de Baix
- Infants amb pares que treballen a Sant Lluís

