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           211, 128, 111 i 218

     S1, S2: Peu del Funicular

     Vallvidrera superior

Dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 21 h

CENTRE
CÍVIC 
VALLVIDRERA
VÁZQUEZ
MONTALBÁN

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden 
incorporades a un fi txer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fi txer té com a fi nalitat 
mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el 
cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest 
servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a 
obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter 
personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant 
un e-mail a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre 
comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.

Gestió tècnica: Lúdic3

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

ADREÇA

HORARI D’INSCRIPCIONS



MATÍ
9 - 13h

MATÍ + DINAR
9 - 15h

MATÍ + DINAR + TARDA
9 - 17h

64€ 110€ 131€

Servei acollida (8 - 9h): 13,55€/setmanals, 3€/dia

Unim il·lusions i forces per oferir-vos un casal ple de bons moments i aprenentatges.

La serra de Collserola 
ens envolta i ens permet 
fomentar la curiositat i el 
valor del respecte per la 
natura.

Mitjançant el joc els 
infants gaudeixen i 
aprenen.

Els infants seran els 
investigadors del seu 
aprenentatge.

Les emocions ens 
expliquen moltes coses 
de nosaltres. Fem per 
acollir-les, identificar-les 
i gestionar-les.

El grup esdevé allò 
essencial.

REUNIÓ INFORMATIVA
Dijous, 6 d’abril, a les 17.30 h
al Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán

INSCRIPCIONS 
A partir del 22 d’abril

SOL·LICITUD DE BEQUES
Del 22 d’abril al 10 de maig

SETMANES/TORNS
1r torn: del 26 al 30 de juny
2n torn: del 3 al 7 de juliol
3r torn: del 10 al 14 de juliol
4t torn: del 17 al 21 de juliol

PREUS PER SETMANA/TORN

Valors Activitats

NATURA

JOC

DESCOBERTA

EMOCIONS

AIRE LLIURE JOCS PISCINA

REMULLADES GIMCANES EXPERIMENTACIÓ

Informació

GRUP


