
 
 
 
 
 

 
 
 

MEMÒRIA LUDOTECA 2021 
APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I TU QUÈ VOLS SER QUAN SIGUIS GRAN? 
 

BT ESPORTS I LLEURE SC. 
 
  



 
 
1. INSCRIPCIONS I PARTICIPANTS 
 
Aquest any l’APIMA del CEIP MARE DE DEU DE GRACIA, ha organitzat per primera vegada una 

ludoteca d’estiu, oferint als infants la possibilitat de gaudir d’un espai de lleure educatiu durant la 

setmana del 23 al 30 de juny en horari de matins, afavorit també així la conciliació familiar de moltes 

famílies en aquest període. S’ha contractat l’empresa BT ESPORTS I LLEURE SC que ha dut a terme 

les activitats de la Ludoteca. 

 

L´APIMA es va encarregar de fer la difusió  pels següents canals: 

 

-Amb la col·laboració de l’Equip Directiu : a les famílies del propi centre mitjançant whatsapp enviant 

el cartell informatiu i penjant-lo també al web del centre. 

-Per part de l’APIMA : 

● Enviament de mails als associats. 

● Publicitat al web de l’APIMA. 

● Enviament a altres APIMAS d’altres centres educatius per oferir aquesta activitat als seus 

associats amb el mateix descompte en la matrícula, fomentant d’aquesta manera la participació 

de les famílies en les seves associacions. 

● Impressió de cartells que es va repartir a establiments i espais autoritzats del barri. S’adjunta la 

versió en català i castell a l’annex 1. 

 

Així mateix l’APIMA es va encarregar de gestionar les preinscripcions (que es van realitzar del 17 al 

21 de maig per assegurar un mínim d’assistència per poder dur endavant l’activitat), seguidament de 

les inscripcions (del 7 a l’11 de juny). En ambdós casos es van oferir diverses opcions per a la 

tramitació de la documentació : 

● Lliurament físic, descarregant els impresos del web o recollint-los a la secretaria de l’APIMA. La 

Secretaria de l’APIMA va té atenció pública els dilluns i divendres de 8,30 a 9,30h. 

● Enviament per mail al correu de l’APIMA : apimacpgracia@gmail.com, adjuntant la 

documentació escanejada i comprovants d’ingrés corresponents. 

● Enviament per fotografía al whatsapp de l’APIMA. 

 

Entre 14 i el 18 de juny es va confirmar a les famílies la realització de la Ludoteca, per haver assolit el 

mínim estipulat en 20 assistents i es van completar els expedients on mancava alguna documentació. 

Per a la formalització de la matrícula es va sol·licitar als participants : 



 
 

● Document d'acceptació o consentiment de participació CAIB, sobre l’atenció a les mesures 

sanitàries contra la COVID-19. 

● Fotocòpia DNI o llibre de família del participant 

● Fotocòpia Targeta sanitària del participant 

● Ingrés bancari o rebut efectiu del pagament de la matrícula  

●  Fotografia tamany carnet 

● Fotocòpia carnet APIMA si el participant és d’un altre centre escolar 

● Autorització recollida fillet/a al finalitzar l’activitat diària o autorització sortida sense 

acompanyant. 

Un cop es coneix el nombre de participants l'empresa BT ESPORTS I LLEURE SC es posa 

desenvolupar el programa definitiu de l´activitat. 

 

BT ESPORTS I LLEURE  es una empresa dedicada a organizar, dirigir, asesorar, programar ... 

activitats d'oci i de temps lliure i activitats esportives. Som professionals de l'educació al temps lliure i 

de l´educació amb l'esport.  

La direcció de l'empresa, Ana Belén Vidal Gornés, es una persona molt formada dins el mon del lleure 

i de l’esport, i sobretot, amb gran coneixement del sector. Encara que consti de coneixements i estigui 

ben formada no atura d’aprendre, ja que la seva inquietud es fer-ho sempre el millor possible. 

La direcció de l'empresa té una gran experiència realitzant aquests tipus d´activitats, ja que duu quasi 

trenta anys realitzant activitats d'estiu 

 

És una activitat que es realitza del 23 al 30 de juny, quan ja no hi ha activitat lectiva. 

 

1.2 PARTICIPANTS 
 
Es van realitzar un total de 21 inscripcions, 20 assistents del CEIP Mare de Déu de Gràcia i 1 assistent 

d’una altra escola. S’espera que en futures convocatòries hi hagi més participació externa. 
 

2. INSTAL·LACIONS 
 

Les instal.lacions han estat molt adequades per realitzar totes les activitats i des de l'escola s’ha facilitat 

molt l’organització de les mateixes. 

 



 
 
Vàrem dividir la ludoteca en dos subgrups, INFANTIL I PRIMÀRIA i dins primària, amb dos subgrups 

més, per poder treballar de forma específica. 

Varem utilitzar per INFANTIL l'aula de psicomotricitat i per primària l'annex esportiu, pati d'infantil i pati 

de primària. 

Al pati de primària vàrem posar una piscina, que compartien els dos grups, sempre en franges horàries 

ben diferenciades segons les edats dels participants. 

 

Es va realitzar l'entrada per la barrera que dóna al carrer principal. Des d'allà teníem ben diferenciats 

els fiets que participaven a la Ludoteca i els que anaven a recollir les notes o a les reunions informatives 

amb els pares. 

 

3. ACTIVITATS 
 
Màxima varietat i diversitat d’activitats: 

(Jocs de presentació, psicomotricitat, jocs recreatius-jocs pre-esportius, jocs d’aigua i piscina, alguna 

cançó, ball o dansa, tallers de manualitats ... ) .   

 

Sorgeixen de la TEMÀTICA (Centres d’Interès o Projectes) que elegim. Aquest any         

 

            I TU QUE VOLS SER QUAN SIGUIS GRAN 

 

 

* Enguany tots els grups han seguit el protocol covid19 , per evitar contagis 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
4. GRUPS 
 

Hi ha hagut dos grans grups, INFANTIL I PRIMARIA, i dins primaria dues subdivisions   

         

 * INFANTIL:  p3, p4 i p5 

 * PRIMARIA:  1er., 2n i 3er 

     4t, 5è i 6è 

5. HORARIS I ACTIVITATS 
Només un participant va sol·licitar el servei de guarda de 7,30 a 8,30h i no es va posar en marxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6. ACTIVITATS ESPECIALS: 
 
Taller de Cuina: 

 
Jocs d’aigua: 
Amb la calor de l'estiu es feien jocs d'aigua diariàment, hem montat una piscina desmontable 
al pati de primaria, l´utilitzem amb tots els grups escalonats 
 

 
 
7. RECURSOS HUMANS I ECONÒMICS 

L’equip va constar d’un director i tres monitores, contractats per l’empresa BT ESPORTS I LLEURE 

SC. El preu per participant es va fixar en 80€ i l’APIMA va decidir subvencionar 10€ per cada participant 

que la família fos sòcia de l’APIMA Mare de Déu de Gràcia o de qualsevol altre APIMA de Maó per 



 
 
promoure la participació a les associacions. Les famílies no sòcies, en canvi, tenien una “penalització” 

de 10€ afegits. 

Totes les monitores tenen la corresponent titulació i estan donades d'alta a la seguretat social 

Ha estat un equip de treball molt bo, això es una de les principals claus de l’èxit de l’escola d’estiu !!!  

 

 

8.CONCLUSIONS 

 

S’han assolit els objectius en un estiu molt complicat per les restriccions sanitàries anti-COVID. 

S’ha donat a conèixer aquest recurs a les famílies i es preveu poder reduir el cost per les famílies en 

els propers anys. 

S’ha donat oportunitat laboral a 3 monitores. 

S’ha valorat positivament aquesta activitat per part de les famílies i altres APIMAS. 

La ludoteca ha rebut el suport de l’Ajuntament de Maó i el mateix centre escolar. 

 

MOLTES GRÀCIES A TOTES LES PARTS IMPLICADES QUE HO HAN FET POSSIBLE! 

 



 
 



 
 


