Educació i formació - Altres recursos

Ludoteca Ludugurus
La Ludoteca Ludugurus és un espai infantil que té per objectiu educar a
través del joc i les joguines. Hi ha educadores i persones voluntàries que
busquen oferir un servei adequat per tal de que cada infant o adolescent es
desenvolupi com a persona dins la societat que l'envolta.
La Ludugurus és una ludoteca pública que funciona amb un conveni entre la
Creu Roja de Manresa i l'Ajuntament.

Dades de contacte
Adreça:
Carrer de la Mel, 5
Barri:
Barri Antic

Telèfon:
938 721 704
Espai Web :
http://www.creurojamanresa.org
Correu electrònic :
ludoteca.manresa@creuroja.org, ona.sitja@creuroja.org
Horari d'atenció al públic :
Petits i mitjans (5-11 anys): 17:15h a 18:45h
Grans (12-14 anys): 18:45 a 20h

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Creu Roja a Manresa
Adreça:
Carrer Saleses, 10
Manresa
Telèfon:
93 872 56 44

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 i dimarts, dimecres i dijous de
17h a 19 hores.

Més informació :
http://www.creurojamanresa.org
Correu electrònic :
manresa@creuroja.org

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Municipal
Districte:
Ciutat
Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Famílies
Requisits:
El Ludugurus és un equipament d’assistència voluntària oberta a tots
els nens/es i joves entre 5 i 14 anys de la ciutat de Manresa.

En la ludoteca Ludugurus hi ha dos subgrups dels grups de petits i
mitjans, aquest canvi es va introduir durant el 2010, degut a la demanda
de places en el centre i ha permès no tenir llista d’espera. Així està
repartit en:Grup 1Petits i mitjans(5 a 11 anys) Grup 2 Grans (12 a 14
anys)
Durant les vacances escolars, Setmana Santa, estiu i Nadal, la Ludoteca
Ludugurus oferirà una programació d’activitats variades per tal d’obrir
les seves portes com a Casal per a infants i joves.
ESPAI FAMILIAR

És un projecte molt important per reforçar l’atenció dels familiars cap
als infants, ja que és l’estona de joc aquella on els nens i nenes
imaginen, creen, somien, i construeixen. I quan un adult els acompanya
en aquest moment els infants veuen que els adults son capaços de
deixar de banda totes les preocupacions per dedicar-los un temps molt
important per a ells, el temps de joc.
Preu:
Gratuït

