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NORMATIVA D'ACCÉS I FUNCIONAMENT DEL SERVEI  

 

La Mostra de Jocs i Joguines és un espai on les famílies amb infants de 0 a 12 anys 

poden compartir una estona de joc descobrint i experimentant les novetats lúdiques i 

educatives del mercat així com els jocs més clàssics.  

Els espais lúdics i d'activitat estan distribuïts per grups d'edat atenent a les necessitats 

dels infants i les seves famílies i a la tipologia dels jocs: de 0 a 3 i de 4 a 12 anys. 

1. Horaris i calendari  

Els dies i horaris d’obertura i tancament seran els següents: 

 Famílies i infants: de dl a dv d'11 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h 

 Escoles: de dl a dv de 9 a 12 h 

El calendari de l’equipament per al període 2022-2023 serà:  

 Escoles: del 14 al 21/12  

 Famílies i infants: del 14 al 21/12 (horari tarda), 5/01 (horari matí), 22, 23, 27, 

28, 29 i 30/12 i 2, 3 i 4/01 (horari matí i tarda)  

 Equipament tancat: 25 i 26/12 i 1/01  
 

 

2. Requisits d'accés 

 

La participació a la Mostra de Jocs i Joguines és familiar excepte en les activitats 

que, per les seves característiques, s'adrecen exclusivament als infants. També és 

possible que els infants a partir de 9 anys puguin participar en les activitats 

complementàries adreçades específicament a la seva franja d’edat sense anar 

acompanyats d’una persona adulta. 

 

Els infants de 4 a 12 anys inscrits durant el trimestre de tardor al servei de Casal 

Infantil poden quedar-se sols durant el període del 14 al 21 de desembre. 

 

La via d'accés al servei es fa mitjançant el pagament d'1,75€ per sessió i infant. 

Així mateix, hi ha l’opció d’adquirir un abonament de 5 sessions per infant de 7€. 

Aquest pagament dona dret a fer ús de l'espai de la Mostra i també a participar de 

les activitats complementàries programades dins de la sessió.  

 

Els infants que assisteixen a l’espai de la Mostra de Jocs i Joguines tenen prioritat 

d’accés a les activitats complementàries programades en aquella sessió, davant 

dels infants que vénen a participar només a l’activitat complementària. 

 

Els infants de 4 a 12 anys inscrits durant el trimestre de tardor al servei de Casal 

Infantil tenen l'accés gratuït a totes les sessions en horari de tarda.  
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Els infants de 0 a 3 anys inscrits durant el trimestre de tardor al servei De 0 a 3. 

Infants en Família tenen l'accés gratuït a totes les sessions en horari de matí. 

 

Les entitats de l'àmbit d'atenció social tenen l'accés gratuït.  

 

Hi ha una limitació d'aforament en els espais comuns segons la seva superfície. 

Per raons d’aforament es podrà limitar el nombre de persones adultes 

acompanyants a una per infant. 

 

 

3. Normes de funcionament i convivència 

 

S'ha de respectar en tot moment l'edat indicada per a cada espai. En el cas que 

una persona adulta acompanyi a infants amb edats de diferents espais, els infants 

amb edat igual o superior a 4 anys no podran accedir a l’espai reservat a infants 

de 0 a 3 anys. En canvi, els infants menors de 4 anys sí que podran accedir a 

l’espai reservat a infants de 4 a 12 anys; en aquest darrer cas, si l’infant té 6 

mesos o més també s’haurà d’abonar el preu de la sessió per aquest infant.  

 

En el cas de famílies amb més d’un infant de 0 a 3 anys, si el segon i/o següents 

infants tenen menys de 4 mesos no s’haurà d’abonar el preu de la sessió per a 

aquests infants. 

 

Les famílies amb infants amb edats de diferents espais que venen amb més d’un 

acompanyant podran romandre junts en un mateix espai sempre que aquest sigui 

el reservat a la franja de 4 a 12 anys, i mentre l’aforament ho permeti. 

 

Cada persona adulta es farà responsable de l’infant al qual acompanya. 

 

No es podrà menjar ni beure excepte en les zones habilitades per a això. 

Es recomana portar mitjons antilliscants per accedir als espais de joc. 

Per aconseguir una bona convivència entre els infants es tindrà en compte que no 

hi   hagi cap tipus d’actitud violenta i/o manca de respecte de cap infant envers els 

altres  infants, l’equip de professionals o el material de l’espai. En el cas que un 

infant, en reiterades ocasions, tingui un comportament no adequat es parlarà amb 

la família per tal de millorar i reconduir la situació i, si es creu necessari, es podrà 

decidir no admetre l’infant dins de l’espai durant la resta de dies de la mostra.     

Les persones que acompanyin infants d’una escola hauran de garantir el bon ús 

del material lúdic utilitzat per l’alumnat durant la seva estada.   

 


