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Més de 4.000 famílies gaudeixen cada any
de l’educació a les ludoteques
Els serveis que ofereixen les ludoteques municipals de la ciutat de
Lleida s’inicien com a espai de trobada en els primers mesos de vida dels
nadons i posteriorment com a servei d’acompanyament a les famílies
en el procés educatiu, mitjançant el
joc, al llarg del creixement dels seus
fills i filles.
Carnet de soci
Per poder gaudir de qualsevol dels
serveis que s’ofereixen a les ludoteques
cal fer-se el carnet de soci/a. Aquest carnet té una vigència d’un curs escolar.
Pares i fills gaudeixen junts en el marc d’un procés educatiu integral. © Educació

La Xarxa Municipal de Ludoteques ofereix a les famílies un espai
d’educació en l’oci i el temps de lleure amb una visió global que incideix
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al mateix temps en els menors i llurs
famílies, atès que el joc en aquestes
primeres edats està molt lligat a les
figures parentals.

El carnet es pot tramitar electrònicament (http://www.paeria.cat/seu)
o bé a qualsevol ludoteca de la Xarxa
Municipal de Ludoteques de la ciutat
de Lleida (Centre Històric, la Bordeta,
Parc de Gardeny, Balàfia i Cappont). •••
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Projectes per a infants de 0 a 12 anys
A les ludoteques municipals es desenvolupen els projectes següents:
0-5 mesos (Projecte Nadó)
Aquest espai de trobada té l’objectiu
de construir una xarxa de suport entre
les famílies participants i conèixer el
desenvolupament del nen/a i les seves
funcions principals en la primera infància. El programa es desenvolupa en 8
sessions setmanals, d’una hora i mitja,
a les ludoteques del Centre Històric, la
Bordeta i Parc de Gardeny.
5-12 mesos (Projecte Ralet)
L’objectiu del projecte és conèixer
eines educatives per a la intervenció
en el desenvolupament del seu fill/a
d’acord amb l’edat de l’infant i conèixer els diferents recursos que hi ha a la
ciutat adreçats a la infància i la família.
El programa es desenvolupa en 9 sessions d’una hora i mitja, una per setmana, a les ludoteques de la Bordeta i
Cappont.

1-3 anys (Projecte Fil)
Vol oferir un espai adequat on pares,
mares o familiars puguin compartir el
joc amb els fills, filles o familiars, potenciar el diàleg i la relació entre els pares
i les mares participants i assessorar-los
i orientar-los en totes les necessitats i
demandes relacionades amb l’educació dels fills/es i facilitar la interrelació
correcta entre els infants. Les activitats
del programa són dirigides, tot i que
també hi ha una estona de joc lliure,
i consta de tallers (plàstics, musicals,
psicomotrius, etc.), xerrades (assessorament als pares i les mares, psicologia
evolutiva, salut, nutrició, etc.) i sortides
(descoberta de la ciutat, de la natura,
etc.).
1-12 anys (Proj. Ludoteca Familiar)
Per gaudir del joc lliure i espontani
entre pares i mares i els seus fills i utilitzar el ventall d’activitats per tal d’afavorir el treball i el joc conjunt entre els
nens/es i les seves famílies.

Lleida té cinc ludoteques. © Educació

Hi ha dues opcions de participació:
Ludoteca familiar de matí, que es desenvolupa durant la setmana i s’adreça
als infants entre 1 i 3 anys acompanyats d’un adult, o té lloc els dissabtes
i s’adreça als nens i nenes d’1 a 12 anys
acompanyats d’un adult familiar o cuidador. Ludoteca familiar de tarda, té
lloc durant la setmana i hi poden assistir els infants d’1 a 12 anys. •••
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