
LUDOTECA - MEDIKIDS 
(Carnet Medikids) 
 

El Club Esportiu Mediterrani com a club social, familiar i esportiu vol potenciar 
les activitats que promoguin la conciliació familiar i esportiva, per aquest motiu el 
club incrementa les activitats amb aquesta finalitat per satisfer moltes de les 
necessitats de les famílies d’avui. 

Objectius: 

1. Millorar les capacitats socioafectives i motrius dels infants mitjançant tallers, 
jocs dirigits o espontanis. 

2. Facilitar i compaginar a les famílies la pràctica d’activitats físiques, 
esportives i de salut en el Club. 

3. Augmentar la felicitat de les famílies vers el Club Esportiu Mediterrani. 

 

La ludoteca gaudeix de tres espais: 

A. Espai de taules. 

B. Parc infantil. 

C. Zona d’estudis 

 

Normativa general (Setembre 2018-Agost 2019) 

1. Aquest servei serà per nascuts del 2007 al 2015 o 3 anys fets. 

2. En l’espai de la sala social, sala d’estudi no podrà haver-hi menors de 13 
anys sense la supervisió d’un adult. 

3. Convivència: En aquests espais s’ha de poder permetre la convivència amb 
els altres participants, es per això que el tècnics regularan el comportament. 
És obligatori que els participants respectin les directrius dels tècnics del 
Club.  
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Condicions d’accés: 

1. Ser soci del Club Esportiu Mediterrani. 

2. Està inscrit en el carnet Medikids, que tindrà un preu de 14€ anuals. 

3. Entregar el carnet de Medikids als tècnics cada cop que es vulgui accedir al 
servei.  

4. El tècnic entregarà una polsera de control als participants per poder 
realitzar la tasca de control millor. Aquells participants que no tinguin la 
polsera no seran responsabilitat del club. 

5. En el moment de deixar el participant en el servei s’haurà d’omplir el full 
d’accés al servei i s’haurà de notificar i firmar l’horari de recollida. 

6. Els tutors del participants hauran d’estar localitzables al telèfon informat en 
el moment de la inscripció al carnet Medikids, per tal de poder localitzar 
ràpidament en cas d’incident.  

7. En el cas que els tutors estiguin realitzant alguna activitat dintre del club 
hauran d’informar de quina estan realitzant, per tal de poder localitzar 
ràpidament en cas d’incident.  

8. En cas que en l’horari de cloenda del servei no hi siguin la mare/pare o tutor 
legal, s’haurà d’abonar un recàrrec de 5€ per cada 5 minuts transcorreguts 
del tancament del servei.  

9. L’accés al parc infantil obligatòriament es realitzarà amb mitjons. El club 
disposarà d’un dispensari de mitjons d’un únic ús, a un preu de 1€ 

10. En el parc infantil està prohibit menjar o veure. 

11. En el parc infantil està prohibit portar qualsevol material que es pugui 
trencar com per exemple el vidre. 

12. En tot moment s’haurà de seguir les instruccions del personal del Club 

13. En cas de comportaments incívics es podrà negar l’accés temporal o 
indefinit als participants. 

14. No complir la normativa pot comportar sancions.  
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A - Espai de taules. 

Informació 

Descripció: Espai auxiliar al de la ludoteca on els infants podran realitzar tallers, 
jocs de taula etc.., es un espai gestionat per els nostres tècnics ubicat dintre de 
la sala social. 

1. Edat: Nascuts del 2007 al 2015 o 3 anys fets. 

2. Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 19:55 (aquest servei només es 
disponible en període escolar, s’informarà de l’horari d’estiu) 

 

 

B - Parc Infantil 

Informació 

Descripció: És un parc lúdic infantil ubicat en la sala social que disposa de 2 
espais: 

1. Espai lúdic per a famílies 

A. Edat: de 0 a 4 anys. Aquest espai obligatòriament ha d’estar el tutor 
 amb l’infant. 

B. Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 19:55 (aquest servei només 
 es disponible en període escolar, s’informarà de l’horari d’estiu) 

2. Espai lúdic per a nascuts del 2007 al 2015. Aquest espai està 
 gestionat per tècnics del Club i l’accés està restringit a la normativa. 

A. Edat: Nascuts del 2007 al 2015 o 3 anys fets. 

B. Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 19:55 (aquest servei només 
 es disponible en període escolar, s’informarà de l’horari d’estiu) 
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C - Zona d’estudis 

Informació 

Descripció: Ubicada en la part superior de la sala social, aquest espai no és d’us 
exclusiu al servei de ludoteca, es compartirà amb socis .. 

 

1. Espai per realitzar deures amb la supervisió d’un tècnic que vetllarà 
 per mantenir un ambient adequat. 

A. Edats: de 6 a 14 anys, els menors de 6 hauran d’estar supervisats per 
 un adult, i els majors de 14 anys no estaran supervisats, però hauran 
 de respectar les normes. 

B. Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 19:55 (aquest servei només 
 es disponible en període escolar) 
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Instal·lació Josep Vallés 

C/ Begur, 44 

08028 - BARCELONA 

Instal·lació Regent 

Mendieta 

C/ Regent Mendieta, 14 

08028 - BARCELONA 

Tel. 93 431 58 55 


