
SERVEI DE LUDOTEQUES “PETITA INFÀNCIA” PER A  FAMÍLIES AMB INFANTS
DE 0 A 3 ANYS

Normativa d’accés

- El servei s'ofereix una tarda per setmana en horari de 16:30 h a 19:15 h.

- Les places són limitades.

- La participació en el servei es fa mitjançant pagament d’un tiquet puntual diari o bé d’un
abonament de 5 o 10 sessions.

- Cal tenir totes les autoritzacions signades: fitxa per participar en el servei, drets
d’imatge, protecció de dades.

- El preu de la sessió per al 2022 és de 3,87 € (preu públic aprovat per l’Ajuntament de
Barcelona). Existeix una reducció d’un 20% en els abonaments de 5 sessions (15,47 €)
i 10 sessions (30,93 €).

- Un cop realitzada la inscripció i el pagament del tiquet diari o l’abonament corresponent
no es retornarà l’import d’aquest.

Normativa d’ús i funcionament

- És un espai adreçat a infants d’entre 0 i 3 anys.

- La presència d’una persona adulta acompanyant l’infant és obligatòria i es limita a una
única persona.

- Caldrà utilitzar protectors de calçat o mitjons antilliscants per a l’ús de l’espai.

- Està prohibit l’ús del telèfon mòbil durant la sessió, així com fer fotografies o vídeos de
l’espai i les criatures que hi participen.

- Es faran servir els lavabos del casal infantil, que disposen d’un canviador per a nadons
i contenidor per als bolquers.

- No es pot menjar dins de l’espai infantil, excepte en el racó adequat a tal fi.

- Els adults han d’explicar verbalment les coses als nens/es. En cap cas es permetrà la
utilització de conductes agressives envers els infants.

- S’haurà de respectar, tenir cura i mantenir l’ordre del material i les joguines deixant
l’espai com s’ha trobat després del seu ús.

- Hi ha d’haver un compromís de col·laboració per part de les famílies en el
desenvolupament de les activitats proposades.

- Les persones acompanyants portaran el material d’ús propi dels infants (bolquers,
material per a la higiene...). Els xumets i biberons s’han de guardar dins d’estoigs o
bossetes de plàstic individuals.



- Durant l’espai d’acollida l’adult haurà de comunicar a les persones educadores
referents qualsevol incidència relacionada amb el nadó o l’infant que consideri rellevant
pel desenvolupament de la sessió.

- Es recomana venir a l’espai amb porta nadons i evitar cotxets, patinets i bicicletes

Amb aquesta signatura mostro la meva conformitat amb la normativa vigent pel curs 22-23

Data:

Nom de la criatura:

Nom i signatura del tutor/a de la criatura:


