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Què és TEMPS PER TU?
És un servei per fomentar el lleure de 
qualitat dels infants amb discapacitat  
i la conciliació de la vida laboral, familiar  
i personal de les famílies cuidadores.  
Servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona, 
a través de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD) de l’Àrea de Drets 
Socials i del districte de Gràcia.

Què ofereix a les famílies?
Els permet disposar de temps personal, 
mentre els infants participen amb d’altres 
nens i nenes en activitats lúdiques de 
qualitat, adequades a les seves necessitats.

Les activitats les duen a terme professionals 
del lleure per a persones amb discapacitat.

Les activitats tenen un cost segons preu 
públic, amb reduccions depenent 
de la situació socioeconòmica familiar.

Què ofereix als infants?
Activitats i jocs per a nens i nenes amb 
discapacitat i els seus germans entre 
4 i 18 anys.

Dia: dissabtes, cada 15 dies, de 10 a 13.30 h

Lloc: Escola Rius i Taulet  
 Pl. de Lesseps, 19

Inici: 14 d’octubre



Què cal fer si hi esteu  
interessats?
A l’Escola Rius i Taulet trobareu 
la fitxa de sol·licitud.

Empleneu-la i lliureu-la al mateix centre 
dins l’horari d’atenció al públic:

De dilluns a dijous, de 10 a 15 h i de 17 a 21 h 
Divendres, de 17 a 20 h

Per a més informació, contacteu amb 
el tècnic de persones amb discapacitat 
del districte (nvaleros@bcn.cat)  
o bé a través de la bústia del servei 
(tempspertu@bcn.cat).

La inscripció romandrà oberta durant tot 
el curs mentre quedin places vacants.

Per poder accedir al servei ofert es prioritzarà 
la seva adequació a les característiques de les 
persones, les necessitats familiars, la proximitat 
de la llar familiar i la situació econòmica.



Calendari de l’activitat
L’activitat es farà els dissabtes, 
cada 15 dies, de 10 a 13.30 h.

Durant l’any 2017
• Octubre: dies 14 i 21
• Novembre: dies 4 i 18
• Desembre: dies 2 i 16

Durant l’any 2018
• Gener: dia 20
• Febrer: dies 3 i 17 
• Març: dies 3 i 17 
• Abril: dies 7 i 21
• Maig: dies 5 i 19
• Juny: dies 2 i 16



Calendari de l’activitat
DISSABTES

2017

OCTUBRE
14 i 21

NOVEMBRE
4 i 18

DESEMBRE
2 i 16

2018

GENER
20

FEBRER
3 i 17
MARÇ
3 i 17
ABRIL
7 i 21
MAIG
5 i 19
JUNY
2 i 16

Escola Rius i Taulet



barcelona.cat/accessible

Escola Rius i Taulet 
Pl. de Lesseps, 19

Transports més propers: 
BUS: V17, 22, 24, 27, 32 i 116 

METRO: Lesseps (L3) 
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