BIBLIOTECA I LUDOTECA ESCOLAR CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER
Què és? És un servei que promou el CEIP Jaume Vidal i Alcover, en col·laboració amb Totalkidz
Serveis Educatius, amb la finalitat de dinamitzar la biblioteca escolar i impulsar un nou espai
de ludoteca.
A qui està dirigit? Només als alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover.
Quin cost té el servei? És un servei sense cost per a l’alumnat del CEIP Jaume Vidal i Alcover.
Què es farà?
1) Ludoteca: s’organitza per racons i pretén fomentar l’aprenentatge lúdic. Es realitzen
racons artístics, de construcció, de joc simbòlic i de lletres divertides; i jocs de taula.
2) Biblioteca: té com a finalitat fomentar la lectura i dinamitzar l’ús de la biblioteca. Es
faran lectures compartides, dinàmiques d’investigació, apadrinament lector, projectes,
conta-contes…
3) Tallers temàtics: es duran a terme tallers d’experimentació sensorial, conta-contes, de
ciència divertida, de màgia i d’investigació. Aquests estan adaptats a l’etapa educativa
dels usuaris.
Quins dies es farà? Tots els dimarts, dimecres i divendres de 15h a 17h, seguint el calendari
escolar. Cada divendres es realitzarà un taller temàtic (imprescindible reservar plaça):
DIMARTS

DIMECRES

DIVENDRES

De 15 a 16h
Biblioteca i Ludoteca Escolar
De 15h a 17h
De 15h a 17h
Biblioteca i Ludoteca Escolar
Biblioteca i Ludoteca Escolar
De 16 a 17h
Tallers temàtics per CICLES*
*Inicialment estava previst que els tallers fossin de 15:30h a 16:30h, però per tal d’oferir el servei de
biblioteca i ludoteca escolar també els divendres, finalment es duran a terme de 16h a 17h. Així, de 15h
a 16h hi haurà servei de biblioteca i ludoteca i de 16h a 17h, tallers temàtics.

Com es pot saber quins tallers estan prevists? Entre els dies 1 i 4 de cada mes es publicaran
els tallers programats, on s’especificarà la tipologia de taller i a qui està dirigit. En cas d’estar
interessats a rebre aquesta informació via whatsapp, és necessari enviar un missatge al
603800993 (Totalkidz) i guardar el número com a contacte. D’aquesta manera, sereu afegits a
una llista de difusió. Així mateix, el centre escolar també farà difusió dels tallers i ho penjarà als
taulells de l’escola.
És necessari apuntar-se? Sí, és obligatori inscriure’s prèviament, emplenant la fitxa
d’inscripció del servei (de forma telemàtica al whatsapp de Totalkidz o presencial al CEIP
Jaume Vidal i Alcover) i notificant els dies d’assistència. La fitxa d’inscripció només s’ha
d’emplenar una vegada.
Hi ha places limitades? Sí, hi ha places limitades. Els dies de biblioteca i ludoteca hi ha 20-25
places i els dies de tallers temàtics, entre 10 i 20 participants (segons el cicle i el tipus de
taller). Un cop les places estiguin completes, s’obrirà llista d’espera.

Es poden inscriure a totes les activitats de cop? És possible apuntar-se un dia puntual o bé de
manera fixa a la biblioteca i/o ludoteca. Tot i això, la inscripció als tallers s’ha de fer
específicament cada vegada que estigueu interessats en un taller (aquest taller ha d’estar
dirigit a l’edat del nin/a).
Si el meu fill/a està apuntat, però no pot venir, s’ha d’informar? Sí, és necessari enviar un
whatsapp notificant-ho per tal que totes les places puguin ser aprofitades. En els casos
d’absència injustificada de manera repetitiva es notificarà a la direcció del centre escolar
perquè prengui les mesures oportunes.

