Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Logotip i imatges del local

S'inaugura a Cassà un nou local per als
infants: Twiki i la fàbrica de jocs
El passat 20 de setembre, es va inaugurar la ludoteca «TWIKI I LA FÀBRICA DE
JOCS», situada al C/ de l’Esport, núm 5,
de Cassà de la Selva. Coneixent la situació en què es troben moltes famílies a
I’hora d’escollir un lloc on tenir els fills
entretinguts, i que tinguin cura de la mainada s’ha creat un espai que cobreixi
aquestes necessitats.
Durant les hores en les que als pares
no els hi és possible estar amb els seus
fills, ja sigui per la incompatibilitat dels
horaris laborals o per altres motius, és
necessari saber que la canalla esta ben
atesa i que a més de trobar-s’hi bé, els
agrada anar-hi. Una ludoteca en la que es té cura de la
mainada amb il·lusió, professionalitat i
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seriositat .
Un lloc en el que a més de passar-hi les
hores que els pares ho necessiten, s’ho
passen molt bé, on poden jugar, fer activitats diverses, i aprendre jocs nous. Un
espai decorat per als més joves de la família, a partir de 3 anys. Amb material
educatiu, jocs molt divertits i atractius, amb
un ampli espai central per fer-hi moltes
activitats i en el que oferim un ampli ventall de possibilitats d’activitats, esbarjo i
Ileure.
Pensant sempre amb les necessitats
tant dels pares com de la canalla, aquest
espai està preparat per passar-hi estones
de diversió i Ileure, on la mainada a més
de passar-ho molt bé aprendran jocs, viuran experiències noves, perquè encara

tenen un munt de coses per conèixer, i
una cosa que encara és més important,
fer nous amics.
Una ludoteca amb diversitat d’ambients, amb diversos racons repartits en diferents espais, (la botiga, la biblioteca, la
cuineta, el titellaire...) dissenyats
especialment perquè s’ho passin molt bé.
Preparats perquè la mainada tingui un joc
lliure i didàctic.

EL CASALET
De setembre a juny s’ofereix el Casalet
per a nens i nenes a partir de 3 anys, de
dilluns a divendres, tots els dies que hi ha
escola.
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Per als qui necessiten que una persona responsable i professional tingui cura
de la mainada durant les hores que no el
és possible d’estar amb els seus fills.
Anem a buscar els nens i nenes a les
12 de migdia i a les 5 de la tarda, a la
sortida de la seva escola per acompanyarlos a TWIKI I LA FÀBRICA DE JOCS.
Tenim obert fins les 8 del vespre. per
aprendre jocs, fer moltes activitats, treballs
manuals i on es divertiran aprenent.

ELS

TALLERETS

Pels dies laborals, de dilluns a divendres, que no hi ha escola; per les vacances de Nadal, Setmana Santa, ponts, dies
de jornada intensiva... Per tal que la mainada s’ho passi molt bé, durant les vacances que tenen durant el curs escolar,
ELS TALLERETS s’adapten a l’època de
l’any, amb manualitats, contes, cançons,
jocs, fang, plastilina, disfresses, titelles, i
totes les activitats més que es puguin portar a terme segons la durada de cada
talleret . L’horari de funcionament dels
tallerets es:
Matí, de 9 a 1. Tarda, de 3 a 7
Hi poden participar nens i nenes a partir de 3 anys, amb horaris molt flexibles,
sempre pensant amb les necessitats de
totes les famílies amb mainada. Podeu
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portar i recollir els vostres fills a l’hora que
més us convingui.

FESTES

D’ANIVERSARI

Preparem la festa del teu aniversari. Ho
tenim tot a punt. Amb un espai preparat i
decorat per a la mainada, en el que poden jugar i divertir-se. Amb jocs a la seva
disposició i música per animar la festa.

Ja tenim
preparat el
Talleret de
Nadal

On hi trobaran el berenar a punt, un pastís per compartir amb els amics i familiars
que els acompanyin. Amb 3 menús per
escollir i les invitacions preparades per
convidar els teus amics.
Esteu tots convidats a visitar aquestes
instal·lacions, on esperem poder oferir un
bon servei. Us hi esperem!

La direcció de Twiki i la Fàbrica
de jocs

Informació i reserves:

Del 20 de desembre
al 7 de gener
(ambdós inclosos)
Places limitades

sortiràs més
TALLER
ROBERT COROMINAS

Ctra. Sant Llorenç, 2
Tel. 972 83 05 78
Fax: 972 83 03 35
17240 Llagostera
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