DL ME 168-2019

Per a més informació:
MOLÍ DE BAIX

Servei Infància i Família
C/ Lannion 136 – Sant Lluís
Telèfon: 971 151061

infanciaifamiliamolidebaix@gmail.com
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INSCRIPCIONS:
De dia 8 d'abril a dia 12 d'abril a les 14.00 h
Horari: dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Al Molí de Baix

Departament de Joventut
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

LUDOTECA

‘ ‘t

INSCRIPCIONS:

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 formentar
l’entreteniment a través d’un centre d’interès, com serà la diversitat d’espais d’acció
que oferirà aquesta ludoteca. I que esperam que els usuaris i usuàries visquin un
munt de noves emocions mitjançant els quatre matinals temàtics:

Important: prèvia inscripció
(Emplenant la fulla corresponent d’inscripció i autorització)
Fins a dia 12 d'abril al Molí de Baix

DIES DE SERVEI

LLOC SERVEI

23 al 26 d'abril

Dia 23
Matinal
AVENTURA
Rocòdrom
TALAIÒTICS MONKE’S

Dia 24
Matinal
NATURA
Taller de flora i fauna a Cales Coves
GOB

Dia 25
Matinal
LÚDIC
Passeig en tren
Circuits de jocs a ses places

Dia 26
Matinal
CULTURAL
Fort Marlbourgh

Matinals temàtics
amb una metodologia dinàmica ,
que fomentaran el descobriment
d'espais i el joc compartit
Joc educatiu per despertar la motivació dels infants per al descobriment,
l’experimentació, la creativitat i l’estimulació
Amb l’interès d’afavorir una acció pedagògica, es crearan dos grups de
participants/es per edats (alumnes 1r i 2n / alumnes 3r i 4t), acompanyats per
monitors/es referents, a fi de crear un bon vincle entre infant i monitor/a.

Molí de Baix

PLACES
Limitades
Criteris d’admissió

HORARIS del SERVEI:
LUDOTECA MATINERA
8.00 a 9.00 h

LUDOTECA IMAGINA
9.00 a 13.30 h
Entrada: 9.00 a 9.30 h (Molí)
Recollida: 13.30 a 13.45 (Molí)

LUDO
TECA

MENJADOR
13.30 a 15.00 h (Molí)
QUOTES:
• Ludoteca matinera
- ............................... 1 €
• Ludoteca Imagina’t
- 1 matinal ................ 6 €
* Menjador
- 1 menú diari ........... 5 €
• Assegurança
- per a tot el servei .... 2 €
(Els usuaris i usuàries del programa d’hivern del Molí de
Baix, que ja hagin abonat l’assegurança anual, no caldrà
que abonin aquesta quota).

EQUIP del Servei Ludoteca Imagina’t
Felipe Pons Benejam, director
Amb equip de monitors/es titulats/des
I suport d'alumnes programa Garantia Juvenil

‘t

