INFORMACIÓ I NORMATIVA DE LA
LUDOTECA LES ORENETES
2021-2022
Una Ludoteca és un equipament cultural i socioeducatiu que aplica
tècniques i recursos per recuperar i desenvolupar la capacitat lúdica
de la ciutadania.
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La seva metodologia es basa en proporcionar entorns que

facilitin i enriqueixin el joc lliure i espontani
•

Compten amb personal qualificat

La missió d’una Ludoteca:
•

Garantir el dret de l’infant i les seves famílies a gaudir

del joc amb garantia de qualitat lúdica i pedagògica, difonent
i provocant la cultura lúdica dins la societat.

Horari i dies obertura de la ludoteca (cliqueu per obrir enllaç)
La ludoteca romandrà oberta de setembre a juny. El mes de juliol
s’organitza el casal i l’agost roman tancada per vacances.
Es pot ser soci:
➢ Anual. Del 6 de setembre al 22 de juny (els socis que fan la
inscripció tot el curs entren els 5 dies de setembre, Nadal i
Setmana Santa en la quota a pagar). Abans de Nadal i Setmana Santa
les famílies rebran un formulari on diran si faran ús del servei
de la ludoteca per aquests dies, per tal d’organitzar els grups i
els espais.
➢ No s’accepten usuaris esporàdics.
➢ Del 6 al 10 de setembre de 2021
➢ Del 23 de desembre de 2021 al 5 de
Gener de 2022 (Nadal)
➢ De l’11 al 14 d’abril de 2022
(Setmana Santa)

Inscripció i quota a
part.

El pla d’actuació i els protocols de la ludoteca per al curs 2021-2022
es redactaran de l’1 al 3 de setembre seguint les directrius de la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària; i el PROCICAT.
La Ludoteca disposa del servei de recollida dels infants de l’escola
Madrenc i dels mòduls d'infantil a la ludoteca pels cursos de P3 a 4rt.
Els nens/es que facin ús del servei de corda hauran de portar:
•

un impermeable (que poden deixar a l’escola) que l’utilitzarem en
cas de pluja.

A portar per tots els usuaris i usuàries:
•

Esmorzar saludable en horari de matins. Berenar saludable en cas
horari de tardes.

•

Ampolla o cantimplora amb aigua.

•

Una muda de recanvi (de P3 a P5)

Lloc

Ludoteca Les Orenetes
C/ Francesc Macià, 20 - 17180 Vilablareix
Telf.: 972 40 55 37
ludoteca@vilablareix.cat - www.vilablareix.cat/ludo

NORMES D’INSCRIPCIÓ
Preus (cliqueu per obrir enllaç)
-

Usuaris: de P3 a 6è (curs 2021-2022)

-

Inscripcions
•

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

•

Oficines de l’Ajuntament de Vilablareix en horari d’atenció al
públic amb cita prèvia
o

Document

declaració

responsable (porteu

aquest

document

signat directament a la Ludoteca, una vegada feta la
inscripció)

Adjuntar la següent documentació: (no cal adjuntar documentació en
cas d’estar inscrit casal o ludoteca curs 2020/2021, excepte canvis
en els documents)



Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària o altre document
acreditatiu del dret a la presentació a la sanitat pública o de
l’assegurança mèdica privada.




Fotocòpia del carnet de vacunes.
Informe mèdic en cas de malaltia, al·lèrgies i/o intoleràncies; i
en cas de necessitar medicació en horari de la ludoteca. Amb les
dades actualitzades.



Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental en cas de
sol·licitar bonificació.

-

No s’acceptaran usuaris sense la inscripció i el document de la
declaració responsable.

-

En cas de donar-se de baixa del servei es comunicarà per la seu
electrònica a tràmits genèrics o a les oficines de l’Ajuntament de
Vilablareix en horari d’atenció al públic amb cita prèvia.

-

La renovació de la matrícula es farà al setembre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: http://vilablareix.cat/l-ajuntament/lopd
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per
l’Ajuntament de Vilablareix per a la gestió de les inscripcions de
la ludoteca municipal les Orenetes. No seran comunicades o cedides
sense el seu consentiment previ, excepte en els casos previstos
legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-se a
l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Vilablareix.

