NORMES D’US DE LA LUDOTECA DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT

OBJECTIUS


Oferir activitats i serveis adreçats a educar i formar els infants de la ciutat.



Oferir un espai de joc i de trobada en el qual es fa una oferta pedagògica entorn
al joc i a les joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i també
col·lectiu.



Oferir un espai que potencií la importància de la psicomotricitat en el
desenvolupament de les nenes i els nens, així com oferir una alternativa per
aquells infants que no fan pràctica esportiva mentre les seves famílies fan ús de
les instal·lacions esportives del P.E.L.L.

NORMATIVA
1. Tots els infants inscrits a la ludoteca hauran de tenir entre 0 i 8 anys. Els
infants menors de 4 anys han d’estar acompanyats en tot moment de la
persona legalment responsable
2. Els nens i les nenes hauran d’estar acompanyats del pare, mare o tutor/a legal
o per un adult prèviament autoritzat per aquests tant a l’entrada com a la
sortida.


A l’hora d’entrar s’acompanyarà als nens fins a l’aula



Al marxar se’ls esperarà a la recepció de la planta baixa on seran
acompanyats pels ludotecaris/es

3. El servei de ludoteca obrirà l’atenció al públic de dilluns a divendres de
17:30 a 19:30 hores, els dissabtes de 10:30 a 12:30 hores i de 17:30 a 19:30
hores i els diumenges de 10:30 a 12:30 hores. També el servei Matins
Nadons que es farà els dimarts i els dijous de 10:00 a 12:00 hores
4. Els infants inscrits a la ludoteca podran accedir a qualsevol joc o joguina que
es trobi a la ludoteca sempre i quan sigui adequat a la seva edat

5. Els infants hauran de tenir cura del material i recollir els jocs i les joguines
que han estat utilitzant durant l’estona de joc i al final de la sessió de
ludoteca
6. Si un nen o nena causa repetides vegades desperfectes a les joguines o bé el
seu comportament és pertorbador del desenvolupament de les tasques
pròpies de la ludoteca, es prendran les mesures adients
7. Durant l’estada a la ludoteca no es podrà portar menjar, ni beure ni
llaminadures

8. Els nens i les nenes no podran assistir a la ludoteca si tenen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Febre
Brutícia o manca d’higiene
Diarrea
Erupcions o malalties de la pell
Conjuntivitis
Qualsevol malaltia infectocontagiosa

9. Si el nen o la nena es posa malalt/a, es comunicarà immediatament als pares
o a la persona responsable perquè vinguin a recollir-lo.

LUDOTECA PELL
Avda. Del Baix Llobregat s/n
08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel.: 934753577
Mail.: info@parcesportiullobregat.com

