
VINE A JUGAR AMB NOSALTRES

PRIMAVERA 2019a

NOMÉS

24’70E

TRIMESTRE



HORARIS I  PREUS
Abonament trimestral: 24,70?

Grup A: Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:30h.
Grup B: Dimarts i dijous de 17:30 a 19:30h.
Matins Nadons: Dimarts i dijous de 10:00 a 12:00h.
Entrada puntual*:
De dilluns a dijous de 17:30 a 19:30h i Matins Nadons: 4,10?

Divendres de 17:30 a 19:30h. / Dissabtes de 10:30 a 12:30h.
Dissabtes de 17:30 a 19:30h. / Diumenges de 10:30 a 12:30h.: 4,75?

*Fins a omplir l’aforament de la Ludoteca.

DATES ACTIVITATS TRIMESTRE PRIMAVERA
Del 23 d’abril al 21 de juny de 2019.

INSCRIPCIÓ TRIMESTRAL*
De l’1 al 3 d’abril a partir de les 7h. al PELL.
El 5 d’abril es publicaran les llistes provisionals d’admesos per ordre 
d’inscripció. El dia 8 d’abril s’atendran les reclamacions a les llistes 
publicades. El 9 d’abril es publicarà la llista definitiva d’admesos.
*Es podrà fer una inscripció per persona a excepció dels germans.
 Places limitades.

MATRICULACIONS
De l’11 al 12 d’abril de 2019 al PELL.

LUDOTECA DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT Avda. del Baix Llobregat, s/n - 08940 CORNELLÀ Tel. 934753577 www.parcesportiullobregat.com

Porta els teus fills a jugar a la Ludoteca
del Parc Esportiu Llobregat,
més de 100m2 on podran formar-se 
i educar-se a través del joc.

INFANTS DE 0-3 ANYS

SALA DE PSICOMOTRICITAT

Podràs compartir una estona amb el teu fill en un espai 

especialment adaptat, amb material i joc adequats a la 

seva edat. Supervisat per una tècnica infantil.

INFANTS DE 4-8 ANYS

SALA DE JOCS DE TAULA I SALA DE JOC SIMBÒLIC

Cuinetes, titelles, disfresses, nines, cotxes, jocs de taula... 

dos espais pensats per a la seva estimulació, per a jugar i 

educar-se, dirigits i supervisats en tot moment per moni-

tors titulats. Deixa els teus fills aprenent i gaudint del joc 

unes hores i aprofita per a fer esport, anar de compres, fer 

gestions... amb tota confiança.

VISITEU LALUDOTECA28 i 29de MARÇ17:30 -19:00h.


