
NORMATIVA D’ASSISTÈNCIA A LA LUDOTECA 

 

• Caldrà tenir vigent el carnet de soci/sòcia del curs 2019-2020 de la Xarxa Municipal de 

Ludoteques. En cas de no disposar de carnet, caldrà fer la inscripció via telemàtica o, 

excepcionalment, de manera presencial amb cita prèvia i fora d’horari d’usuaris. 

• L’entrada a la Ludoteca es realitzarà amb cita prèvia (telèfon i e-mail preferentment) i 

sempre amb confirmació de resposta per part de l’equip educatiu. Únicament es podrà 

reservar per al següent dia que es vulgui assistir a la ludoteca. 

• El primer dia d’assistència s’hauran de lliurar signades dues declaracions responsables, 

d’acord amb els models facilitats, en les quals els participants compleixen els requisits 

per assistir a la Ludoteca.  

• Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa. En el cas que l’infant tingui febre o presenti algun 

dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir a la ludoteca.  

• A l’arribada a la Ludoteca el responsable de prevenció i higiene omplirà el registre de 

comprovació de símptomes i temperatura corresponent. 

• Tan sols es permetrà l’entrada d’un adult per infant. 

• No es permetrà l’entrada de cotxets, bicicletes, tricicles, patinets o similars a la Ludoteca. 

Es recomana l’ús de motxilles o bandoleres porta-nadons.  

• Els adults i els infants a partir de 4 anys hauran de portar mascareta, de manera 

obligatòria, durant l’estona de joc. En cas de malaltia que dificulti l’ús de la mateixa s’haurà 

de justificar amb un informe mèdic. 

• Cada usuari/a haurà de portar una bossa o sobre de paper, degudament marcat amb el 

nom, per guardar la seva mascareta en cas que es pugui mantenir la distància de 

seguretat. 

• Es recomana portar una ampolla d’aigua individual amb el nom de l’infant degudament 

marcat. Es podrà utilitzar la font amb gots d’un sol ús de què disposa la ludoteca o amb 

els recipients que portin els usuaris/es.       

• No es podrà menjar en cap espai de la ludoteca. 

• Es requerirà la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de la ludoteca. De 

manera sistemàtica s’haurà de fer obligatòriament abans i després d’anar al WC, en 

canviar d’espai de joc i prèviament al gaudi del joc de taula. 


