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Es reprèn l’activitat del servei del Trencaclosques el proper 22 de juny 
 

El servei del Trencaclosques és un servei de guarda per a nens i nenes de fins a 3 anys amb 

l’objectiu de donar resposta a aquelles necessitats no previstes o puntuals de les famílies. El 

servei compta amb les màximes mesures de seguretat, seguint les indicacions de les autoritats 

sanitàries i cal sol·licitar cita prèvia. 

 

L’Ajuntament de Molins de Rei reprèn el servei de guarda a infants i ho fa al Centre Comunitari 

Pont de la Cadena, c/ Felip Canalias, 5 (tel. 664 247 769), amb un horari d’atenció de dilluns a 

divendres, de 9.30 a 12.30 h 

 

Informació a les famílies sobre funcionament: 

 

 Només s’atenen els infants fins a 3 anys. En la situació actual, el servei només està 

disponible per a infants d’1 a 3 anys. 

 Cal demanar cita prèvia al telèfon 664 247 769. Horari d’atenció: de dilluns a divendres, 

de 9.30 a 12.30 h 

 El servei no podrà ser emprat més de tres hores seguides, dos dies per setmana.  

 El servei té un cost simbòlic de 3 €/h. 

 

Es continuaran les activitats setmanals de forma telemàtica mitjançant les activitats del blog 

https://www.molinsderei.cat/trencaclosques. A causa de l’estat d’alarma decretat arran de 

l’evolució de la COVID-19, el Trencaclosques es va adaptar amb l’objectiu de donar continuïtat al 

servei i donar resposta a les demandes de les famílies; i per això es va posar en marxa un portal 

on-line. Un recurs útil per als infants i famílies, per tal de fer extensives les eines que es treballen 

al Trencaclosques i així poder omplir el temps a casa d’una manera lúdica i educativa. 

https://www.molinsderei.cat/trencaclosques

