
HORARIS

Ludoteca Les
Orenetes

 

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
A la pàgina web de l'Ajuntament de Vilablareix,

www.vilablareix.cat (dins la seu electrònica a tràmits
genèrics)

A PARTIR DEL 16 D'AGOST DE 2022

Per ser socis i sòcies:
Inscripció anual:

Inscripció esporàdica:

       Del 5 de setembre  de 2022 al 22 de juny de 2023. 
       Inclou en el preu Nadal i Setmana Santa. Les famílies rebran un
formulari si estan interessats a fer ús del servei per aquests dies especials,
per tal d'organitzar els grups i els espais.

       El primer dia d'ús s'haurà de fer la inscripció via telemàtica a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Vilablareix. Només és fa la inscripció una sola
vegada per curs. El pagament es farà a la mateixa ludoteca amb targeta de
crèdit.

No s'acceptaran usuaris sense la inscripció i els documents sol·licitats.
En cas de donar-se de baixa del servei es comunicarà per la seu electrònica
mitjançant una instància a tràmits genèrics o a les oficines de l'Ajuntament
de Vilablareix en horari d'atenció al públic i també es comunicarà a les
ludotecàries.

lA LUDOTECA ROMANDRÀ OBERTA DEL 5 DE SETEMBRE AL
22 DE JUNY. 

ESTARÀ TANCADA EL MES DE JULIOL PER REALITZACIÓ DEL
CASAL I L'AGOST PER VACANCES.

 
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT
EN L'APARTAT D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS (a partir del

16 d'agost)
 

La ludoteca és un equipament cultural i
socioeducatiu que aplica tècniques i recursos

per recuperar i desenvolupar la capacitat
lúdica. 

INSCRIPCIONS 

CURS 2022-2023



LLOC
lUDOTECA LES ORENETES

c/ Francesc Macià, 20 CP 17180 Vilablareix
telf: 972 40 55 37

ludoteca@vilablareix.cat - www.vilablareix.cat/ludo

un impermeable que l'utilitzarem en cas de pluja.

esmorzar i/o berenar saludable segons horari d'obertura.
ampolla o cantimplora d'aigua.
una muda de recanvi (de P3 a P5)

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. Només per els socis que paguen la quota
anual. 

Els infants que facin ús del servei de corda hauran de portar:

Per tots els socis i sòcies:

Política de privacitat
https://www.vilablareix.cat/ajuntament/proteccio-dades-

caracter-personal
 

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'accès, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-se a

l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vilablareix.
 
 

RECOLLIDA DE L'ESCOLA A LA LUDOTECA

Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) o altre document
acreditatiu del dret a la prestàció a la sanitat pública o de
l'assegurança mèdica privada.
fotocòpia del carnet de vacunes
informe mèdic amb les dades actualitzades en cas de malaltia,
al·lèrgia i/o intolerància i en el cas de necessitar medicació en
horari de la ludoteca
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en cas
de sol·licitar bonificació de la quota.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:


