
Si vols passar una tarda ben divertida en companyia dels teus amics i d’un munt 
de jocs, vine a la ludoteca que t’ho passaràs d’allò més bé!
A més de jugar amb els nens i les nenes, podràs realitzar altres tipus d’activi-
tats, així com tallers de molts tipus (decoració, tradicions i costums catalans, 
crear jocs...), celebracions de diades especials (Carnestoltes, Festa Major, 
Setmana Cultural) entre d’altres.
Quan vinguis a la ludoteca, trobaràs jocs i joguines idonis per a la teva edat. 
T’hi esperem!

Som un equipament que tenim una finalitat lúdica, socioe-
ducativa, cívica, cultural i inclusiva que elaborem i portem 
a terme un projecte socioeducatiu, i tenim com a objectiu 
principal garantir el dret de l’infant i del jove menor d’edat 
al joc, col·laborant així en el desenvolupament integral de la 
persona, per la qual cosa estem dotats d’un fons organitzat 

de jocs, joguines i altres elements lúdics. 

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 4t. Els nens i nenes que 
facin ús del servei de corda hauran de portar: 
• Un impermeable (que es deixarà a l’escola) per la pluja.
• Berenar saludable.
Tots els infants han de portar una cantimplora (amb el nom) que es retornarà 
al juny. (Per qüestions d’higiene no ampolles de plàstic ni gots).

• Poden ser usuari esporàdic pagant una quantitat diària (directament 
a la ludoteca) i omplint un full d’inscripció amb la corresponent auto-
rització signada per la persona legal responsable del menor (només 
s’haurà d’omplir la primera vegada).

• Totes les dades personals facilitades pels interessats per a la trami-
tació de la inscripció de cada infant, seran tractades en conformitat 
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

• La renivació de la matrícula es farà al setembre. 



PREUS LUDOTECA NORMES D’INSCRIPCIÓ

DATES I HORARIS

Preus per a la utilització del servei de la ludoteca pels usuaris empadro-
nats (inclou la bonificació del 60%).

K.1 Preu diari 3,92€
K.2 Preu diari, dies fora període escolar 6,80€
K.3 Servei de ludoteca anual 190,00€
K.4 Servei de ludoteca anual + recollida 290,80€
K.5 Servei de ludoteca mensual 50,40€
K.6 Servei de ludoteca mensual + recollida 100,80€
K.7 Bonificacions famílies nombroses 1 fill/a inscrit: 10%

2 fills/es inscrits: 15%
3 fills/es inscrits: 20%

K.8 Bonificacions famílies monoparentals 10% bonificació

Preu diari no hi ha recollida de l’Escola Madrenc a la Ludoteca.
El pagament de la quota de la ludoteca es fracciona amb 2 terminis, una 
quan es fa la inscripció i l’altre al gener.

• Del 2 de setembre de 2019 al 19 de juny de 2020.
• La ludoteca romandrà tancada els dies festius i el 28 d’octubre, 27 de 

desembre de 2019 i el 9 d’abril de 2020.
• L’horari de la ludoteca és de dilluns a divendres de les 16:30h a les 

19:30h.
• Per festius escolars l’horari passa als matins de 9h a 13h.
 - Del 2 al 10 de setembre.
 - Del 23 de desembre al 7 de gener.
 - El 21 i 24 de febrer.
 - Del 6 al 8 d’abril.
 - El 4 de maig.

• Socis: de P3 a 6è (curs escolar 2019-2020).
• La inscripció s’efectua a les oficines municipals en horari d’atenció al 

públic.
• Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció on consta:
 - L’autorització de l’estada en el centre dels usuaris signada per la  
 persona legal responsable del menor.
 - La conformitat o no de poder realitzar fotografies als usuaris en  
 diferents activitats de la ludoteca.
 - Fitxa salut on hi consta les al·lèrgies, malalties... a tenir en 
 compte.

• Adjuntar la següent documentació:
 - Portar una foto de carnet de l’infant.
 - Fotocòpia de la tarja d’identiicació 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.
 - Fotocòpia 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 i/o monoparental en cas de 
 sol·licitar bonificació.
• La inscripció quedarà formalitzada quan es presentin tots els docu-

ments sol·licitats i es pagui la quota corresponent.
• Un cop fet el pagament no es retornarà l’import.
• En cas de donar-se de baixa del servei es comunicarà per escrit a les 

oficines de l’Ajuntament, el qual farà arribar la sol·licitud a les ludote-
càries.


