LUDOTECA MÒBIL
La Ludoteca
La Ludoteca, és una activitat infantil i familiar, un espai de joc per a nens i nenes de 0 a 5 anys. Un espai ple de
color que encantarà als més petits.
Activijoc, entén que el joc és una necessitat vital. És per això que el nen sempre juga, necessita acció,
manipulació i interacció amb els altres, tot això ho fan mentre juguen. El joc provoca la relació i per tant és un
gran instrument potenciador per a la socialització, també és bàsic per al desenvolupament i adquisició
d’aprenentatge dels nens i nenes.
Aquest espai d’oci, funciona sota el denominador comú de contribuir a l’educació infantil a través de la principal
i més efectiva eina pedagògica per al treball amb els nens: el joc, per ser llenguatge universal i principal via
d’inserció en la seva realitat.
Per això és indispensable que el seu funcionament es caracteritzi per la llibertat i l’espontaneïtat en les accions
lúdiques que executen els qui participen en ella.
El seu disseny i distribució s’ha realitzat per zones, en base a un procés de definició de continguts:
• Blocs de psicomotricitat
• Piscina de boles
• Zona de lectura, dibuix i jocs de taula
• Jocs simbòlics d’imitació a adults...
• Ludobaby, espai per a pares i nens menors de 3 anys
És una activitat ideal per a exteriors i interiors, on és necessari donar servei a una franja d’edats amb moltes
ganes de passar-ho bé i que no sempre troba el seu espai. Potenciem la relació, la participació i la cooperació a
través del joc i les joguines, propiciant accions que respectin la individualitat de cada nen i afavoreixin la
sociabilitat.
La ludoteca està dirigida en tot moment per personal qualificat i experimentat que interactua constantment
amb els nens i les nenes.

Fitxa tècnica i necessitats
Fitxa tècnica
• Activitat familiar per a edats de 0 a 5 anys
• Per a interior o exterior
• Inclou tot el material necessari per a realitzar l’activitat
• Monitoratge
• Assegurança de responsabilitat civil

Necessitats tècniques
• Espai pla (segons format)
• Accés d’un vehicle fins l’espai i aparcament del mateix
• Temps de muntatge/ desmuntatge: 2h / 1h

Opcions
• Ludobaby: Racó de joc per a nadons per compartir, jugar i experimentar amb els pares. On els nens i
nenes aprendran a gaudir del joc, amb jocs simbòlics, educatius, sensorials i zona de piscina de boles.
Espai de 6x6m. Per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Inclou 2 monitors.

• Ludokids: Racó de joc infantil pensat per a treballar l’educació des del joc. On els nens i nenes aprendran
a gaudir del jocs lliure i espontani, amb jocs simbòlics, educatius, de taula, de construcció, racó de
lectura i dibuix i zona de piscina de boles.
Espai de 6x6m. Per a nens i nenes de 0 a 5 anys. Inclou 2 monitors.

• La Ludo: Espai de joc infantil per a nens i nenes de 0 a 5 anys, amb un espai de 8x8m. pensat per a
treballar l’educació des del joc, on els nens i nenes aprendran a gaudir del joc lliure i espontani. Amb jocs
simbòlics, educatius, de taula, de construcció, racons de lectura i dibuix, zona de piscina de boles, zona
de psicomotricitat i espai de jocs per a bebès. Inclou 3 monitors.

• La Ludo XL: Espai d’oci infantil complet de 15x8m. pensat per a treballar l’educació des del jocs, on els
nens i les nenes aprendran a gaudir del jocs lliure i espontani. amb jocs simbòlics, educatius, de taula, de
construcció, racons de lectura i dibuix, zona de piscina de boles, zona de psicomotricitat i espai de jocs
per a bebès.
Dos espais en un: Espai de 8x8m. per a nens i nenes de 3 a 5 anys i espai de 6x6m. per a nens i nenes de
0 a 2 anys on poden compartir, jugar i experimentar amb els pares; tot delimitat per tanques de pvc

i

amb terra decoratiu de vinil. Inclou 3 monitors.
*Inclou desplaçament fins a 50km de Sentmenat. Consulteu increment de preu segons desplaçament.

Galeria fotogràfica

Per a més informació i contractació:

www.activijoc.es info@activijoc.es
93 715 48 44

670 288 388

