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Un dels reptes actuals de les famílies és harmonitzar el temps infantil fora de l’horari 
escolar amb les necessitats dels pares i mares. A aquest repte cal afegir-ne un altre 
tant o més important: que aquest temps d’oci i de lleure sigui educatiu i creatiu.

La Guia d’activitats i recursos per al curs 2009-2010, del programa Temps de barri, 
temps educatiu compartit, recull tot un seguit de bones pràctiques pensades per 
augmentar la qualitat de les activitats educatives que infants i adolescents poden fer 
després de l’escola. Parlem de propostes culturals i esportives, que tenen lloc entre 
setmana o el cap de setmana, de multitud d’espais que les acullen i d’entitats que les 
organitzen. L’obertura dels patis escolars prop de casa, les activitats intergeneracio-
nals o les compartides amb els pares i mares, en són alguns exemples. 

En definitiva, ens trobem davant un reguitzell de propostes i iniciatives fruit de la 
col·laboració amb els agents socials i educatius del barris. Sense l’esforç compartit 
d’aquesta xarxa i la suma de complicitats seria impossible fer realitat aquest projec-
te per al gaudi dels nens i nenes, els joves i les seves famílies. 

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona



Temps de barri, Temps educatiu compartit promou:

Recursos per fer compatible el temps educatiu infantil, 
fora de l’horari lectiu, amb les necessitats horàries 

de mares i pares.

L’obertura de patis d’escola fora de l’horari lectiu
per a les famílies del barri.

Activitats educatives organitzades als centres escolars 
obertes a totes les criatures del barri.

Possibilitat de suport d’acompanyament de les criatures 
a partir del cicle inicial a les activitats educatives obertes 
fora de l’horari escolar organitzades entre agents educatius 

i socials.

L’organització d’activitats de temps familiar compartides 
entre diferents escoles i AMPA.

Temps de barri, temps educatiu per a les famílies



curs 2009-2010

GUIA D’ACTIVITATS I RECURSOS
A SANT GERVASI - GALVANY

I EL PUTGET I FARRÓ
PER A FAMÍLIES, INFANTS I ADOLESCENTS

Propostes d’activitats

artístiques i culturals
esportives 

Equipaments per a infants i joves
Equipaments culturals
Equipaments esportius

Entitats de lleure

Equipaments públics

Patis oberts de les escoles

Activitats de Temps en família



artístiques i culturals
Anglès per anar a Londres 7
Art urbà 8
Automaquillatge, Tècniques d’ 8
Cinema-fòrum 8
Circ, Taller de 8
Conta contes  8
Creació musical (cubase) 8
Cultura tradicional catalana 8
Dansa, Taller de 9
Dansa i expressió corporal, Taller de 9
Difusió musical, Noves eines de 9
Dj’s 9
Escacs, Taller d’ 9
Guitarra 9
Guitarra, Taller de 10
Hip-hop 10
Il·lustració i dibuix 10
Informàtica, Eines per a la 10
Malabars 10
Manualitats creatives, Taller de 10
Manualitats creatives de primavera, 

Taller de 11
Percussió 11
Psicomotricitat, Taller de 11
Punxem música (espai chill-out) 11
Rumba. L’ofici de la rumba catalana 11
Seqüències animades (flash), Creació de 11
Teatre 11
Teatre, Taller de 12
Vídeo documental 12
Xanques 12

esportives
Bàsquet 12
Bàsquet Escolar 12
Esport, Iniciació a l’ 13
Futbol 13
Futbol Sala Femení 13
Futbol Sala Masculí Escolar 13
Futbol Sala Masculí Federat 13
Gimnàstica esportiva 13
Jocs motrius 13
Multiesport  14
Voleibol Femení Escolar 14
Voleibol Femení Federat 14

Propostes d’activitats

Activitats adreçades a:
 De 0 a 3 anys
 De 3 a 6 anys
 De 6 a 12 anys
 De 12 a 16 anys
 De 16 a 18 anys o més
 
 Famílies
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Propostes
d’activitats
En aquest apartat hi 
trobareu l’oferta de les 
activitats obertes en horari 
no lectiu que organitzen les 
associacions de mares i pares 
(AMPA), els centres educatius, 
els serveis i els equipaments 
públics i entitats del barri. 
D’aquesta manera, tots els 
infants i joves poden gaudir 
d’un ventall variat d’activitats 
educatives i de qualitat 
organitzades a la seva escola 
i també OBERTES a la resta 
de centres escolars, entitats i 
equipaments del barri.

Temps de barri, Temps educatiu 
compartit treballa per fer compa-
tible el temps infantil, 
fora de l’horari lectiu, amb les 
necessitats horàries de mares 
i pares. Perquè la xarxa d’escoles, 
equipaments i entitats ofereixin 
un gran ventall d’activitats de 
qualitat i educatives obertes 
a tot el barri.

Treballem per reforçar 
la cohesió social a través 
d’activitats educatives, fetes 
per les entitats del barri i pels 
nens i nenes del barri, que 
facilitin l’organització del 
temps de les famílies.

artístiques 
i culturals
Activitats educatives en temps no 
lectiu relacionades amb la músi-
ca, les arts plàstiques, la cultura 
tradicional (castellers, diables) 
i d’altres com ara informàtica 
i anglès.

Anglès per anar a Londres
(amb intercanvi en finalitzar)
de 12 a 18 anys
AMPA de l’IES Gal.la Placídia
av. Príncep d’Astúries, 23-27
Horari: Dimecres de 16 h a 17 h
Preu: 15 € trimestrals
(l’AMPA posa el material)
Inscripció: fins el 20 de setembre
Contacte: 625 01 81 62 (Imma)
ampa_gala@terra.es
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Art urbà
de 12 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimecres de 18.30 h a 20 h.
Curs trimestral
Preu: 15,50 € trimestrals (de 12 a 17 anys)
26,25 € trimestrals (de 18 a 29 anys)
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Automaquillatge, Tècniques d’
de 12 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dilluns de 18.30 h a 20 h.
Curs trimestral
Preu: 15,50 € trimestrals (de 12 a 17 anys)
26,25 € trimestrals (de 18 a 29 anys)
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Cinema-fòrum
de 10 a 13 anys
AMPA de l’IES Gal.la Placídia
av. Príncep d’Astúries, 23-27
Horari: tots els primers dissabtes
de mes a les 17.30 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: activitat oberta sense
inscripció
Contacte: 625 01 81 62 (Imma)
ampa_gala@terra.es

Circ, Taller de
de 6 a 14 anys
Escola de Circ Quina Gràcia
IES Gal.la Placídia,
av. Príncep d’Astúries, 23-27 
Horari: dimarts de 17.45 h a 20 h
Preu: 60 € mensuals
Inscripció: fins el 20 de setembre
Contacte: 639 586 831 (Anna
Montserrat) / annamontbo@gmail.com 

Conta contes 
de 3 a 10 anys
Espai Putget
c. Marmellà, 13 
Horari: dimecres a les 17.30 h
(cada quinze dies)
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: activitat oberta sense
inscripció
Contacte: 93 418 60 35
informacio@espaiputget.es

Creació musical (cubase)
de 12 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimarts de 17 h a 18.30 h.
Curs trimestral
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Cultura tradicional catalana 
(gegants, castellers, bastons...)
de 10 a 18 anys
AMPA de l’IES Gal.la Placídia
av. Príncep d’Astúries, 23-27
Horari: dijous de 17.30 h a 19 h
Preu: 15 € trimestrals
Inscripció: fins el 20 de setembre
Contacte: 625 01 81 62 (Imma)
ampa_gala@terra.es
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Dansa, Taller de
5 anys (grup 1)
de 6 a 12 anys (grup 2)
AMPA de l’Escola Nausica
c. Muntaner, 309
Horari: dijous de 17 h a 18 h
(grup 1:  5 anys)
dimarts de 17 h a 18 h
(grup 2:  de 6 a 12 anys)
Preu: 35 € trimestrals
Inscripció: primera setmana d’octubre
Contacte: 93 200 43 40 
ampa_nausica@yahoo.es (Anna
Salietti)

Dansa i expressió corporal, Taller de
de 6 a 12 anys
Casal infantil de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dissabtes de 12.30 h a 13.30 h
Preu: 16,65 € trimestrals
Inscripció: trimestral
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Difusió musical, Noves eines de
de 12 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dijous de 19.30 h a 21.30h.
Curs trimestral
Preu: 20 € trimestrals (de 12 a 17 anys)
35 € trimestrals (de 18 a 29 anys) 
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Dj’s
de 12 a 29 anys 
Casal de Joves de la Casa Sagnier 
c. Brusi, 61 
Horari: dimecres de 20 h a 21.30 h.
Curs trimestral
Preu: 15,50 € trimestrals (de 12 a 17 anys)
 26,25 € trimestrals (de 18 a 29 anys)
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Escacs, Taller d’
de 12 a 16 anys
IES Montserrat (Coordinació 
pedagògica i Tutoria d’activitats)
c. Copèrnic, 84
Horari: dimecres de 15 h a 16 h
Preu: 100 € anuals
Inscripció: setembre
Contacte: 93 200 49 13 
(Assumpció Rodà, tutora d’activitats)
iesmontserrat@xtec.cat

Guitarra
de 12 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimecres de 18.30 h a 19.30 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net
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Guitarra, Taller de
de 12 a 16 anys
IES Montserrat (Coordinació 
pedagògica i Tutoria d’activitats)
c. Copèrnic, 84
Horari: dimecres de 15 h a 16 h
Preu: 100 € anuals
Inscripció: setembre
Contacte: 93 200 49 13 (Assumpció 
Rodà, tutora d’activitats)
iesmontserrat@xtec.cat

Hip-hop
a partir de 12 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dijous de 18.30 h a 20 h.
Curs trimestral
Preu: 15,50 € trimestrals (de 12 a 17 anys)
26,25 € trimestrals (de 18 a 29 anys)
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Hip-hop
de 12 a 16 anys 
IES Montserrat (Coordinació
pedagògica i Tutoria d’activitats)
c. Copèrnic, 84
Horari: dimecres de 15 h a 16 h (grup 1)
dimecres de 16 h a 17 h (grup 2)
Preu: 100 € anuals
Inscripció: setembre
Contacte: 93 200 49 13 (Assumpció 
Rodà, tutora d’activitats)
iesmontserrat@xtec.cat

Il·lustració i dibuix
de 6 a 10 anys
Espai Putget
c. Marmellà, 13 
Horari: divendres de 18 h a 19.30 h
Preu: 27,75 € trimestrals
Inscripció: trimestral
Contacte: 93 418 60 35
informacio@espaiputget.es

Informàtica, Eines per a la
de 9 a 12 anys
AMPA de l’Escola Nausica
c. Muntaner, 309
Horari: dijous de 17 h a 18 h 
Preu: 35 € trimestrals
Inscripció: primera setmana d’octubre
Contacte: 93 200 43 40 
ampa_nausica@yahoo.es (Anna Salietti)

Malabars
de 12 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimecres de 18 h a 19.30 h.
Curs trimestral
Preu: 15,50 € trimestrals
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Manualitats creatives, Taller de
de 13 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimecres i divendres
de 18.30 h a 19.30 h 
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: tot l’any
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net
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Manualitats creatives de 
primavera, Taller de
de 6 a 12 anys
Casal infantil de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dissabtes d’11.30 h a 12.30 h
Preu: 16,65 €  trimestrals
(material no inclòs)
Inscripció: trimestral
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Percussió
de 10 a 18 anys
AMPA de l’IES Gal.la Placídia
av. Príncep d’Astúries, 23-27
Horari: dijous de 17.30 h a 19 h
Preu: 15 € trimestrals
(l’AMPA posa el material)
Inscripció: fins el 20 de setembre 
Contacte: 625 01 81 62 (Imma)
ampa_gala@terra.es

Psicomotricitat, Taller de
fins a 3 anys
Espai Putget
c. Marmellà, 13 
Horari: dijous de 17.30 h a 18.30 h
Preu: 16,65 € trimestrals
Inscripció: trimestral
Contacte: 93 418 60 35
informacio@espaiputget.es

Punxem música (espai chill-out)
de 12 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dijous de 19.30 h a 22 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Rumba. L’ofici de la rumba 
catalana
de 17 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dijous de 20 h a 21.30 h.
Curs trimestral
Preu: 26,25 € trimestrals
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Seqüències animades (flash), 
Creació de
de 12 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: divendres de 17 h a 18.30 h.
Curs trimestral
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Teatre
de 12 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimecres de 18 h a 19.30 h.
Curs trimestral
Preu: 15,50 € trimestrals
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net
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Teatre, Taller de
de 12 a 14 anys
IES Montserrat (Coordinació 
pedagògica i Tutoria d’activitats)
c. Copèrnic, 84
Horari: dimecres de 15 h a 16.30 h
Preu: 150 € anuals
Inscripció: setembre
Contacte: 93 200 49 13 (Assumpció 
Rodà, tutora d’activitats)
iesmontserrat@xtec.cat

Vídeo documental
de 12 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dimarts de 20 h a 21.30 h.
Curs trimestral
Preu: 20 € trimestrals (de 12 a 17 anys)
35 € trimestrals (de 18 a 29 anys)
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Xanques
de 12 a 17 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dilluns i dijous de 18 h a 19.30 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

esportives
ACTIVITATS EDUCATIVES EN TEMPS 
NO LECTIU RELACIONADES AMB 
LA PRÀCTICA DE L’ESPORT. 

Bàsquet
de 12 a 18 anys
AMPA de l’Escola Augusta
c. Rector Ubach, 60
Horari: dimarts i dijous de 18 h a 19 h  
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: setembre
Contacte: 649 693 349 (Jero)
ampa_augusta@yahoo.es

Bàsquet Escolar
d’11 a 16 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: dimecres i divendres de 15 h
a 17.30 h (2 sessions setmanals + partit)
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)
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Esport, Iniciació a l’
de 6 a 9 anys
AMPA de l’Escola Nausica
c. Muntaner, 309
Horari: dilluns i dijous de 17 h a 18 h  
Preu: 60 € trimestrals
Inscripció: primera setmana d’octubre
Contacte: 93 200 43 40 
ampa_nausica@yahoo.es (Anna 
Salietti)

Futbol
de 9 a 18 anys
AMPA de l’Escola Augusta
c. Rector Ubach, 60
Horari: dilluns i dimecres de 18 h a 19 h  
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: setembre 
Contacte: 649 693 349 (Jero)
ampa_augusta@yahoo.es

Futbol Sala Femení
d’11 a 21 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h; 
dilluns i dimecres de 21 h a 22.30 h
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)

Futbol Sala Masculí Escolar
d’11 a 16 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: de dilluns a dijous de 17.30 h
a 19.45 h (2 sessions setmanals + partit)
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)

Futbol Sala Masculí Federat
de 17 a 23 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: de dilluns a dijous de 19.45 h
a 22.30 h (2 sessions setmanals + partit)
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)

Gimnàstica esportiva
de 9 a 12 anys
AMPA de l’Escola Nausica
c. Muntaner, 309
Horari: dilluns de 17 h a 18 h  
Preu: 35 € trimestrals
Inscripció: primera setmana d’octubre
Contacte: 93 200 43 40 
ampa_nausica@yahoo.es (Anna 
Salietti)

Jocs motrius
4 anys:  P4 (grup 1)
5 anys:  P5 (grup 2)
AMPA de l’Escola Nausica
c. Muntaner, 309
Horari: dijous de 17 h a 18 h (grup 1: P4)
dimarts de 17 h a 18 h (grup 2:  P5)
Preu: 35 € trimestrals
Inscripció: primera setmana d’octubre
Contacte: 93 200 43 40 
ampa_nausica@yahoo.es 
(Anna Salietti)
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Multiesport 
d’11 a 16 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: dimecres de 15 h a 17.30 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)

Voleibol Femení Escolar
d’11 a 18 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: dimecres i divendres de 15 h
a 18.30 h (2 sessions setmanals + partit)
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)

Voleibol Femení Federat
de 18 a 23 anys
AEE IES Montserrat
c. Copèrnic, 84 
Horari: dilluns i dimecres de 21 a 22.30 h 
(2 sessions setmanals + partit)
Preu: 40 € mensuals
Inscripció: de l’1 al 22 de setembre
Contacte: 675 13 66 11
info@aeiesmontserrat.com (Ignasi)
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curs 2009-2010
ACTIVITATS OBERTES

A SANT GERVASI -GALVANY
I EL PUTGET I FARRÓ

Lliureu aquesta butlleta 
a l’entitat i/o centre escolar 
organitzador de l’activitat triada 
abans del 30 de setembre.

Assenyaleu les activitats
on voleu participar



activitats artístiques i culturals

ACTIVITAT EDATS ADREÇA DIA HORA

Anglès per anar a Londres 12 - 18 av. Príncep d’Astúries, 23 dx 16 - 17
Art urbà 12 - 29 c. Brusi, 61 dx 18.30 - 20
Automaquillatge 12 - 29 c. Brusi, 61 dll 18.30 - 20
Cinema-fòrum 10 - 13 av. Príncep d’Astúries, 23 1r ds mes 17.30
Circ, Taller de 6 - 14 av. Príncep d’Astúries, 23 dm 17.45 - 20 
Conta contes  3 - 10 c. Marmellà, 13 dx 17.30
Creació musical (cubase) 12 - 17 c. Brusi, 61 dm 17 - 18.30
Cultura tradicional catalana 10 - 18 av. Príncep d’Astúries, 23 dj 17.30 - 19
Dansa, Taller de 6 - 12 c. Muntaner, 309 dj 17 - 18
Dansa i expressió corporal 6 - 12 c. Brusi, 61 ds 12.30 - 13.30
Difusió musical, Noves eines de 12 - 29 c. Brusi, 61 dj 19.30 21.30
Dj’s 12 - 29 c. Brusi, 61 dx 20 - 21.30
Escacs, Taller d’ 12 - 16 c. Copèrnic, 84 dx 15 - 16
Guitarra 12 - 17 c. Brusi, 61 dx 18.30 - 19.30
Guitarra, Taller de 12 - 16 c. Copèrnic, 84 dx 15 - 16
Hip-hop > 12 c. Brusi, 61 dj 18.30 - 20
Hip-hop (grup 1) 12 - 16 c. Copèrnic, 84 dx 15 - 16 
Hip-hop (grup 2) 12 - 16 c. Copèrnic, 84 dx 16 - 17
Il·lustració i dibuix 6 - 10 c. Marmellà, 13 dv 18 - 19.30
Informàtica, Eines per a la 9 - 12 c. Muntaner, 309 dj 17 - 18
Malabars 12 - 17 c. Brusi, 61 dx 18 - 19.30
Manualitats creatives 13 - 17 c. Brusi, 61 dx i dv 18.30 - 19.30
Manualitats creatives de primavera 6 - 12 c. Brusi, 61 ds 11.30 - 12.30
Percussió 10 - 18 av. Príncep d’Astúries, 23 dj 17.30 - 19
Psicomotricitat < 3 c. Marmellà, 13 dj 17.30 - 18.30
Punxem música (espai chill-out) 12 - 29 c. Brusi, 61 dj 19.30 - 22
Rumba catalana 17 - 29 c. Brusi, 61 dj 20 - 21.30
Seqüències animades (flash) 12 - 17 c. Brusi, 61 dv 17 - 18.30
Teatre 12 - 17 c. Brusi, 61 dx 18 - 19.30
Teatre, Taller de 12 - 14 c. Copèrnic, 84 dx 15 - 16.30
Vídeo documental 12 - 29 c. Brusi, 61 dm 20 - 21.30
Xanques 12 - 17 c. Brusi, 61 dll i dj 18 - 19.30



activitats esportives

ACTIVITAT EDATS ADREÇA DIA HORA

Bàsquet 12 - 18 c. Rector Ubach, 60 dm i dj 18 - 19
Bàsquet escolar 11 - 16 c. Copèrnic, 84 dx i dv 15 - 17.30
Esport, Iniciació a l’ 6 - 9 c. Muntaner, 309 dll i dj 17 - 18
Futbol 9 - 18 c. Rector Ubach, 60 dll i dx 18 - 19
Futbol Sala Femení 11 - 21 c. Copèrnic, 84 dm i dj 19 - 20.30
Futbol Sala Masculí Escolar 11 - 16 c. Copèrnic, 84 de dll a dj 17.30 - 19.45
Futbol Sala Masculí Federat 17 - 23 c. Copèrnic, 84 de dll a dj 19.45 -22.30
Gimnàstica esportiva 9 - 12 c. Muntaner, 309 dll 17 - 18
Jocs motrius P4 grup 1 4 c. Muntaner, 309 dj 17 - 18
Jocs motrius P5 grup 2 5 c. Muntaner, 309 dm 17 - 18
Multiesport 11 - 16 c. Copèrnic, 84 dx 15 - 17.30
Voleibol Femení Escolar 11 - 18 c. Copèrnic, 84 dx i dv 15 - 18.30
Voleibol Femení Federat 18 - 23 c. Copèrnic, 84 dll i dx 21 - 22.30



activitats de lleure

ACTIVITAT EDATS ADREÇA DIA HORA

AEiG Sta Ma de Gràcia-Sta Agnès 5 - 18 c. Sant Elies, 23, baixos dss 16 - 19
AEiG Joan Maragall 5 - 11 c. Madrazo, 92 dss 16 - 19
AEiG Joan Maragall 12 - 18 c. Amigó, 19, baixos. dss 16 - 19
Agrupament Escolta Wé Ziza 6 - 18 c. Brusi, 61 dss 16.30 - 19
Esplai Sant Ildefons 6 - 17 c. Madrazo, 92 dss 16 - 19



Activitats educatives en 
temps no lectiu relacionades 
amb l’educació del lleure 
en cap de setmana (caus, 
agrupaments, esplais, etc.). 
Tot seguit us presentem 
un conjunt d’ofertes 
d’activitats i diversos 
horaris que s’adapten a les 
vostres necessitats familiars 
i uns projectes educatius 
interessants duts a terme 
per joves del barri.

Temps de Barri, Temps 
educatiu compartit 
contribueix a l’educació 
més enllà de l’escola dels 
nois i noies, promovent 
l’harmonització entre el temps 
dels nens i nenes i el de les 
seves famílies.

Entitats de lleure

AEiG Santa Maria de Gràcia - 
Santa Agnès
de 5 a 18 anys
Parròquia de Santa Agnès
c. Sant Elies, 23, baixos
Horari: dissabtes de 16 h a 19 h 
Preu: 160 € anuals (inclou 5 excursions). 
També es fan campaments de Nadal, 
Setmana Santa i Estiu, preu a part.
Inscripció: tot l’any
Contacte: 93 340 34 50 i 637 933 870 
(Ferran)
capsantes@gmail.com

AEiG Joan Maragall
de 5 a 18 anys
de 5 a 11 anys : 
 Parròquia de Sant Ildefons 
 c. Madrazo, 92
a partir de 12 anys:  
 c. Amigó, 19, baixos.
Horari: dissabtes de 16 h a 19 h.
Es fa una excursió mensual
i campaments de Setmana Santa
i el mes de juliol.
Preu: consultar
Inscripció: de l’11 al 30 d’octubre
Contacte: 689 241 650 i 661 369 216 
(Ricard Vicente)
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Agrupament Escolta Wé Ziza
de 6 a 18 anys
Centre Cívic Casa Sagnier
c. Brusi, 61 
Horari: dissabtes de 16.30 h a 19 h
Preu: 185 € anuals
(inclou excursions i paga i senyal
de campaments de primavera)
Inscripció: tot l’any
Contacte: 650 613 285
aeweziza@escoltes.org

Esplai Sant Ildefons
de 6 a 17 anys
Parròquia de Sant Ildefons
c. Madrazo, 92 
Horari: dissabtes de 16 h a 19 h
Preu: 150 € anuals
Inscripció: setembre:  inscripció general, 
però està oberta tot el curs.
Contacte: 606 210 429 (Marta Font)
martafontf@hotmail.com

Altres

Taula de Joves de Sarrià - Sant Gervasi
La Taula de Joves és una plataforma 
d’entitats juvenils del districte de Sarrià 
- Sant Gervasi que treballa per ajudar 
les entitats en el seu dia a dia i que 
vol un districte més participatiu on els 
joves hi puguin fer sentir la seva veu. 
Per aconseguir-ho intentem fomentar 
la relació entre entitats i enfortir una 
bona xarxa associativa, compartir 
recursos i experiències, interlocutar 
amb el districte pel què fa a temes 
de joventut a més a més de fomentar 
l’associacionisme i organitzar activitats 
per als joves del districte.
a partir de 16 anys
Centre Cívic Casa Sagnier
c. Brusi, 61
Horari: Una trobada mensual (dimecres 
o dijous) de 20 h a 22 h 
Contacte: tauladejoves@gmail.com 
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Espais públics oberts

Equipaments per a 
infants i joves
Casal Infantil Casa Sagnier
de 4 a 12 anys 
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Espai de trobada diari per a nens
i nenes d’entre 4 i 12 anys. Hi trobareu 
un espai de ludoteca i d’altres activitats: 
manualitats, jocs, teatre, medi ambient, 
sortides...
Horari: de dilluns a dijous de 17 h a 19.30 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: cal inscripció prèvia 
(trimestral), places limitades
Contacte: 93 414 01 95
infantil@casasagnier.net

Casal de Joves Casa Sagnier
de 12 a 29 anys
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Espai de trobada per a joves. Aula 
multimèdia amb connexió a Internet, 
jocs de taula, futbolí, play station, ping-
pong, Wii, etc... S’organitzen activitats 
culturals, exposicions, mostres, concerts, 
sortides, tallers, tornejos, jornades
i xerrades, espais de jocs, etc. També 
dóna suport a iniciatives de joves, cessió 
d’espais a grups i disposa d’un Punt 
d’Informació Juvenil.
Horari: de dilluns a dissabte de 16 h a 22 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: cal inscripció prèvia
Contacte: 93 414 01 95
casaldejoves@casasagnier.net

Espai 0-3: La Saleta
de 0 a 3 anys i adult acompanyant
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
La Saleta ens ofereix un ambient càlid
i acollidor per compartir en família el 
joc infantil i el món dels llibres. 
Des d’aquest espai volem proporcionar 
ocasions per gaudir jugant amb 
materials i llibres, especialment triats 
per aquesta etapa de la infantesa. 
Alhora és un espai de trobada,
de noves relacions amb d’altres infants 
d’aquestes edats i d’altres adults. 
Espai obert amb aforament limitat
de 10 infants i 10 adults per sessió.
Horari: dilluns, dijous i divendres de 
10 a 13 h; dimarts i dimecres de 16.30 
a 19.30 h; dilluns de 17 a 19 h: grup de P3
Preu: 3 € (per fer el carnet, serveix per 
20 usos)
Inscripció: cal inscripció prèvia
Contacte: 93 414 01 95
zerotres@casasagnier.net
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Punt d’Informació Juvenil
de 12 a 29 anys
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Està especialitzat en mobilitat europea: 
beques d’estudis, treball a l’estranger... 
Hi podreu trobar informacions sobre 
formació, habitatge, borsa de treball, 
etc.
Horari: de dilluns a divendres de 16 h
a 20 h i dimecres de 10 h a 14 h
Preu:activitat gratuïta
Inscripció: activitat oberta sense 
inscripció
Contacte: 93 414 01 95
informaciojoves@casasagnier.net

Zones verdes i places 
amb espais de joc
Jardins de Brusi
de 6 a 12 anys
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Àrea de joc infantil
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins de Can Castelló
fins a 12 anys
c. Castelló, 1-7 (Centre Cívic Can Castelló)
Àrea de joc infantil
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins de Marià Manent
fins a 5 anys
c. Espinoi, 7. Accés també pel c. Hurtado
Àrea de joc infantil
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins de Mercè Rodoreda
de 6 a 12 anys
av. República Argentina, 165. 
Accés també per c. de la Costa
Àrea de joc infantil
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins de Moragas
fins a 12 anys
c. Tavern (davant el c. Calaf). 
Accessos pels carrers de Rector Ubach, 
de Tavern i dels Madrazo
Àrea de joc infantil accessible
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins
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Jardins de Piscines i Esports
fins a 12 anys
c. Ganduxer, 25-27
Àrea de joc infantil
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins de la Tamarita
fins a 12 anys
pg. de Sant Gervasi, 47-49
Àrea de joc infantil i taules
de ping-pong
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins del Turó del Putget
fins a 12 anys
c. Manacor, 9. Accessos per c. Manacor 
amb c. Ferran Puig i per c. Marmellà
Àrea de joc infantil
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Jardins de Vil·la Florida
fins a 12 anys
Muntaner, 544 
(Centre Cívic Vil·la Florida)
Àrea de joc infantil. També disposa 
d’uns Jardins terapèutics amb catifes
de diverses textures que podem 
recórrer a peu nu i un bassal d’aigua 
que ens permet gaudir dels beneficis 
del pediluvi.
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Parc de Monterols
fins a 12 anys
c. Muntaner, 426. Accessos pel
ptge. d’Hercegovina, c. de Gualbes
i c. del Turó de Monterols amb
c. de Montecassino
Àrea de joc infantil i cistella de bàsquet
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Turó Parc (Jardins del Poeta
Eduard Marquina)
fins a 12 anys
av. de Pau Casals, 19. Accessos pel
c. de Francesc Pérez Cabrero, c. Josep 
Bertand, c. Ferran Agulló i c. Tenor Viñas
Àrea de joc infantil i taules de ping-
pong
Horari: consultar segons el mes
a www.bcn.cat/parcsijardins

Plaça de Cardona
de 6 a 12 anys
Àrea de joc infantil

Plaça de Joaquim Folguera
de 6 a 12 anys
Àrea de joc infantil

Plaça de John F. Kennedy
fins a 12 anys
Àrea de joc infantil

Plaça de Rosa Sabater
fins a 5 anys
Àrea de joc infantil
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Equipaments culturals

Centre Cívic Casa Sagnier
tots els públics
c. Brusi, 61
Alberga un Casal de Joves, un Punt 
d’Informació Juvenil, un Casal Infantil, 
un projecte familiar de 0 a 3 anys 
i disposa d’una oferta cultural en 
forma de cursos i tallers de diverses 
temàtiques (noves tecnologies, art
i creació, idiomes...) i dirigida a persones 
de totes les edats. 
També oferim xerrades, actuacions 
musicals, cinema, rutes itinerants, 
exposicions, cessió d’espais i suport 
a les entitats del barri que estiguin 
interessades en els nostres serveis
i a les quals els hi oferim recolzament
a les seves activitats i els seus projectes. 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h
a 22 h; dissabte de 9 h a 14 h i de 16 h
a 22 h
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net
www.bcn.cat/casasagnier

Centre Cívic Can Castelló
tots els públics
c. Castelló, 1-7
Un equipament que vol acollir les 
iniciatives de les diferents entitats 
del barri i fomentar la participació 
ciutadana en activitats formatives i 
de lleure i gaudir de diferents mostres 
d’expressió artística com són la música, 
el cinema i l’art contemporani. Un 
equipament dinàmic i obert al barri 
on tothom hi pot trobar allò que li 
interessa. 
Disposa també d’una aula multimèdia 
amb accés lliure a Internet.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
i de 16 a 21 h; dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h; diumenge de 10 a 14 h
Contacte: 93 241 78 74
infocastello@esport3.org

Espai Putget
tots els públics
c. Marmellà, 13
És un lloc de trobada on es pot gaudir 
d’activitats lúdiques i culturals. 
Us oferim diverses programacions per 
gaudir amb la família, tallers per grans
i petits, conta contes, concerts, espai
de trobada.... 
Horari: de dilluns a divendres de 10 h
a 13.30 h i de 16 h a 20 h
Contacte: 93 418 60 35
informacio@espaiputget.es
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Centre Cívic Vil·la Florida
tots els públics
c. Muntaner, 544
És un referent de la difusió de la 
medicina natural. Així, dins de l’ampli 
ventall de propostes per a totes les 
edats, hi trobem tallers de cura del cos, 
com ara tai-txi, ioga i pilates. També 
hi ha tallers de cuina saludable i de 
nutrició, tallers de gimnàstica i de 
memòria per a la gent gran, o espais 
de joc i relaxació i expressió corporal 
pels més petits, a més de moltes altres 
propostes creatives i culturals, com ara 
espectacles, xerrades i exposicions. 
El centre cívic disposa d’una oferta 
permanent de lliure accés: una aula 
multimèdia, una sala d’estar i un servei 
de cafeteria-restaurant amb accés
al jardí.
Horari: de dilluns a divendres de 9 h
a 22 h i  dissabte de 10 h a 22 h
Contacte: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
www.bcn.cat/villaflorida

Aula Multimèdia
tots els públics
Centre Cívic Can Castelló
c. Castelló, 1-7 
Aula d’ordinadors amb un horari de 
lliure accés amb connexió a internet de 
forma autodidacta. Podreu navegar per 
la xarxa, buscar informació i/o feina, 
retocar fotografies, consultar el vostre 
correu... 
Horari: dilluns i divendres d’11 h a 13 h
i de 18 h a 20 h. 
dimecres d’11 h a 13 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: activitat oberta sense 
inscripció. Per reserves truqueu al 
telèfon o veniu personalment al centre.
Contacte: 93 241 78 74
infocastello@esport3.org

Aula Multimèdia
tots els públics
Centre Cívic Vil·la Florida
c. Muntaner, 544
Dins l’aula hi trobareu 13 ordinadors 
amb accés a Internet.
Horari: dimecres de 16 h a 21 h, dijous
de 10 h a 18 h, divendres de 14 h a 21 h
i dissabte de 10 h a 21 h
Preu: gratuït
Inscripció: no és necessària. Per 
reserves truqueu al telèfon o veniu 
personalment al centre.
Contacte: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
www.bcn.cat/villaflorida
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 Punt multimèdia
de 12 a 29 anys
Casal de Joves de la Casa Sagnier 
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Accés a Internet per consultar 
informacions d’interès i el correu 
electrònic, jugar en xarxa, fer treballs 
escolars, etc...
Horari: de dilluns a divendres de 17 h a 20 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar 
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net
www.bcn.cat/casasagnier

Equipaments esportius
Propera obertura del Complex Esportiu 
Putget (c. Marmellà, 13)
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Temps de barri, temps 
educatiu compartit impulsa 
l’obertura de patis d’escola 
fora de l’horari lectiu per a les 
famílies amb la finalitat de
complementar l’oferta 
d’espais d’ús públic de 
què disposa la xarxa 
d’equipaments del barri. 
La bona acollida en altres 
barris fa que es continuï 
l’experiència d’obertura 
de patis en  el conjunt del 
territori amb l’objectiu 
d’ampliar els espais dels 
centres educatius com 
a lloc de joc i d’esbarjo per 
a les famílies del barri per 
tal de contribuir a millorar 
els usos del temps quotidià 
de les persones.

Promovem un ús nou de 
l’espai públic per millorar 
el lleure dels nostres infants 
i afavorir que els veïns 
i les veïnes gaudeixin amb 
més qualitat dels seus carrers 
i les seves places.

Mitjançant el resultat de 
la diagnosi de demandes 
i necessitats de cada barri 
es procedirà durant el primer 
trimestre del curs 2009-10 
a l’obertura de patis amb 
la col·laboració del districte 
i dels agents educatius i 
socials implicats al programa.

Patis oberts de les escoles
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Temps en família potencia 
un ventall d’activitats 
educatives perquè el barri 
sigui el lloc on els infants 
trobin recursos i activitats de 
lleure per compartir amb tota 
la família. Es tracta d’oferir 
més propostes adreçades a 
les famílies i, alhora, convertir 
el pati de l’escola en un dels 
eixos de cohesió social del 
barri. És una oportunitat 
perquè els pares i les mares 
puguin fer un millor ús 
del seu temps mitjançant 
activitats educatives de 
qualitat per a nois i noies, 
concebudes per compartir el 
temps de lleure en família 
amb la col·laboració dels 
agents educatius i entitats del 
barri.

Oferim la possibilitat
que les famílies participin 
conjuntament d’activitats 
culturals i de lleure a tocar
de casa, fent de la proximitat 
un valor a potenciar.

Activitats de Temps en família

Trimestralment els agents 
educatius i socials del barri, 
preparen conjuntament les 
activitats de Temps en Família, 
amb una difusió específica que 
arriba a totes les famílies del 
barri. També podreu consultar 
la programació de les activitats 
de Temps en Família a la pàgina 
web: www.bcn.cat/tempsdebarri 
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DIVERDIVENDRES
Casal infantil de la Casa Sagnier
c. Brusi, 61 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Són activitats de lleure pensades per 
compartir conjuntament adults
i infants: tallers, manualitats, cinema, 
ludoteca, espectacles, activitats de medi 
ambient...
Horari: divendres de 15.30 h a 19 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: consultar
Contacte: 93 414 01 95
informacio@casasagnier.net

Concerts per a famílies
tots els públics
Escola Diaula
c. Marmellà, 13 (Espai Putget)
Horari: consultar
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: activitat oberta 
sense inscripció
Contacte: 93 418 60 35
informacio@espaiputget.es
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Entitats
Districte: Sarrià - Sant Gervasi
Barris: Sant Gervasi- Galvany i El Putget i Farró

  Centre Adreça
1  AMPA i CEIP Poeta Foix  c. Balmes, 298
2  AMPA i IESM Serrat i Bonastre  c. Marquès de Santa Anna, 4
3  AMPA i IES Gal·la Placídia  av. Príncep d’Astúries, 23-27
4  AMPA i IES Montserrat  c. Copèrnic, 84
5  AMPA i IES Menéndez Pelayo  Via Augusta, 140
6  AMPA i Escola Lys  c. Puig Reig, 9
7  AMPA i Escola Augusta  c. del Rector Ubach, 60
8  AMPA i Escola Madres Concepcionistas de la Enseñanza  c. Torre, 19
9  AMPA i Escola Bienaventurada Virgen María  c. Copèrnic, 55
10 AMPA i Escola Nuestra Señora de Lourdes  Via Augusta, 73
11  AMPA i Escola Nausica  c. Muntaner, 309
12  AMPA i Escola Infant Jesús  c. Avenir, 19
13  AEiG Wé Ziza c. Brusi, 61
14  AEiG Joan Maragall c. Madrazo, 92 i c. Amigó, 19
15  Esplai Sant Idelfons c. Madrazo, 92
16  Agrupament Escolta Sta Ma de Gràcia - Santa Agnès c. Sant Elies, 23
17  Taula de Joves c. Brusi, 61
18  Centre Cívic Casa Sagnier c. Brusi, 61
19  Espai 0-3 La Saleta (Centre Cívic Casa Sagnier) c. Brusi, 61
20 Casal Infantil de Casa Sagnier (Centre Cívic Casa Sagnier) c. Brusi, 61
21  Casal de Joves de Casa Sagnier (Centre Cívic Casa Sagnier) c. Brusi, 61
22 Punt Multimèdia (Centre Cívic Casa Sagnier) c. Brusi, 61
23  Punt d’Informació Juvenil (Centre Cívic Casa Sagnier) c. Brusi, 61
24 Espai Putget c. Marmellà, 13
25  Centre Cívic Vil·la Florida c. Muntaner, 544
26 Aula Multimèdia (Centre Cívic Vil·la Florida) c. Muntaner, 544
27  Centre Cívic Can Castelló c. Castelló, 1-7
28 Aula Multimèdia (Centre Cívic Can Castelló) c. Castelló, 1-7
29 AEE IES Montserrat c. Copèrnic, 84
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És un programa impulsat per la Regidoria d’Usos del Temps, l’Institut d’Educació, la 
Fundació Jaume Bofill i el Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Els principals objectius són reforçar les activitats educatives de qualitat dels nois i noies 
fora de l’horari escolar i afavorir la conciliació dels temps de les seves famílies.

Tot això, amb la implicació i amb la col·laboració de les diferents associacions de mares 
i pares d’escoles i instituts, dels diversos centres escolars i també entre les associacions 
socioculturals i esportives del barri, perquè hi participin conjuntament.

www.bcn.cat/tempsdebarri
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