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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
AL CAMP D’EN GRASSOT-

A GRÀCIA NOVA
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 7
Conta-contes 7
Coral Núria 8
Dansa 8
Dansa i cultura popular 8
Escacs 8
Gospel, Taller de  8
Informàtica musical 8
Música: ensenyament clàssic i 

modern, audicions, baix, cant, 
cambra, clarinet, concerts, flauta 
travessera, grups de cambra infantil 
de violí, guitarra, guitarra elèctrica, 
llenguatge musical, piano, violí  9

Música: conjunt instrumental, coral 
i instruments, guitarra, flauta 
travessera, iniciació a la música, 
música de cambra, piano, violí, 
violoncel  9

Música, Escola de: modern i clàssic. 
Classes col·lectives i individuals. 
Instruments, conjunts, orquestra. 
Corals (Programa específic d’iniciació 
musical de 18 mesos a 3 anys i de 4 
a 6 anys. Llenguatge musical. Aules 
obertes). 9

Música moderna per a joves: baix 
elèctric, bateria, piano, combos, 
guitarra elèctrica 9

Plàstica 10
Teatre 10

Esportives
Activitats esportives: aeròbic, 

bàdminton, bàsquet, futbol, 
gimnàstica, handbol, hoquei, judo, 
natació per a nadons, pilates, 
psicomotricitat, voleibol 10

Multiesport 10

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
Anglès
De 6 a 12 anys
AMPA del CEIP Sagrada Família
C. Sardenya, 343
Horari: de dilluns a divendres
(consultar horaris en funció del grup)
Preu: consultar  
Inscripció: setembre
Contacte: 93 476 30 72
secretaria@escolasafa.info

Conta-contes
De 3 a 5 anys (de P3 a P5)
AMPA del CEIP Sagrada Família
C. Sardenya, 343
Horari: de dilluns a divendres
(consultar horaris en funció del grup)
Preu: consultar 
Inscripció: setembre
Contacte: 93 476 30 72
secretaria@escolasafa.info
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Coral Núria
Tots els públics
UEC de Gràcia
C. Encarnació, 131-133
Horari: consultar
Preu: consultar
Inscripció: setembre
Contacte: 93 285 34 54
secretaria@uecgracia.cat
www.uecgracia.cat

Dansa
De 4 a 6 anys
AMPA del CEIP Fructuós Gelabert
C. Sardenya, 368
Horari: dijous de 16.30 h a 17.30 h
Preu: 20 € mensuals (aprox.)
Inscripció: setembre
Contacte: 93 436 99 23

Dansa: clàssica, contemporània, 
dansa del ventre, hip-hop, 
infantil, jazz
A partir de 4 anys 
Company & Company 
C. Alegre de Dalt, 57 
Horari: de dilluns a divendres de 10 h
a 22 h
Preu: consultar
Inscripció: consultar 
Contacte: 93 210 59 72
www.danzacompany.com

Dansa i cultura popular
De 3 a 12 anys (de P3 a 6è de primària)
AMPA del CEIP Sagrada Família
C. Sardenya, 343
Horari: de dilluns a divendres 
(consultar horaris en funció del grup)
Preu: consultar  
Inscripció: setembre
Contacte: 93 476 30 72
secretaria@escolasafa.info

Escacs
De 6 a 12 anys
AMPA del CEIP Sagrada Família
C. Sardenya, 343
Horari: de dilluns a divendres
(consultar horaris en funció del grup)
Preu: consultar
Inscripció: setembre
Contacte: 93 476 30 72
secretaria@escolasafa.info

Gospel, Taller de 
De 14 a 21 anys ( júnior)
dMúsica
C. Roger de Flor, 291
Horari: dilluns de 20 h a 21 h ( júnior)
dilluns de 21 h a 22.45 h (sènior)
Preu: 25 € mensuals ( júnior)
39 € mensuals (sènior)
Inscripció: matrícula oberta
Contacte: 93 458 42 03 
670 01 38 30
www.dmusica.com 

Informàtica musical
A partir de 12 anys
dMúsica
C. Roger de Flor, 291
Horari: de dilluns  a divendres de 12 h
a 21.30 h
dissabte de 9.30 h a 13.30 h
Preu: consultar 
Inscripció: matrícula oberta
Contacte: 93 458 42 03 
670 01 38 30
www.dmusica.com
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Música: ensenyament clàssic
i modern, audicions, baix, cant, 
cambra, clarinet, concerts, flauta 
travessera, grups de cambra 
infantil de violí, guitarra, 
guitarra elèctrica, llenguatge 
musical, piano, violí 
A partir de 4 anys
Escola de Música Allegretto
C. Pi i Margall, 23, entresol 2a
Horari: de 16.30 h a 21 h
Preu: consultar 
Inscripció: setembre
Contacte: 93 210 88 83
www.allegrettoescola.com

Música: conjunt instrumental, 
coral i instruments, guitarra, 
flauta travessera, iniciació
a la música, música de cambra, 
piano, violí, violoncel
A partir de 4 anys
Escola de Música Sant Josep
C. Grassot, 92-96
Horari: de 10 h a 21 h
Preu: consultar
Inscripció: setembre
Contacte: 93 457 60 11 
a8055661@xtec.cat

Música, Escola de: modern 
i clàssic. Classes col·lectives 
i individuals. Instruments, 
conjunts, orquestra. Corals. 
Programa específic d’ iniciació musical 
de 18 mesos a 3 anys i de 4 a 6 anys. 
Llenguatge musical. Aules obertes. 
Totes les edats 
dMúsica
c. Roger de Flor, 291
Horari: de dilluns a divendres de 12 h a 
21.30 h
dissabte de 9.30 h a 13.30 h
Preu: Preu segons opció escollida
Inscripció: matrícula Oberta
Contacte: 93 458 42 03 
670 01 38 30 
www.dmusica.com

Música moderna per a joves: 
baix elèctric, bateria, piano, 
combos, guitarra elèctrica
A partir de 12 anys
dMúsica
c. Roger de Flor, 291
Horari: de dilluns  a divendres de 12 h
a 21.30 h
dissabte de 9.30 h a 13.30 h
Preu: consultar
Inscripció: matrícula oberta
Contacte: 93 458 42 03 
670 01 38 30 
www.dmusica.com
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Plàstica
De 4 a 6 anys
AMPA del CEIP Fructuós Gelabert
C. Sardenya, 368
Horari: dimarts de 16.30 h a 17.30 h
Preu: 20 € mensuals (aprox.)
Inscripció: setembre
Contacte: 93 436 99 23

Teatre
De 5 a 9 anys
AMPA del CEIP Fructuós Gelabert
C. Sardenya, 368
Horari: dimarts de 16.30 h a 17.45 h
Preu: 24 € mensuals (aprox.)
Inscripció: setembre
Contacte: 93 436 99 23

Esportives
Activitats educatives fora de 
l’horari lectiu relacionades amb 
la pràctica de l’esport. 

Activitats esportives: aeròbic, 
bàdminton, bàsquet, futbol, 
gimnàstica, handbol, hoquei, 
judo, natació per a nadons, 
pilates, psicomotricitat, voleibol
Totes les edats
Europolis Gràcia
C. Sardenya, 549-553
Horari: consultar
Preu: consultar
Inscripció: setembre
Contacte: 93 210 07 66
www.europolis.cat

Multiesport
De 6 a 9 anys
AMPA del CEIP Fructuós Gelabert
C. Sardenya, 368
Horari: dijous de 16.30 h a 17.45 h
Preu: 24 € mensuals (aprox.)
Inscripció: setembre
Contacte: 93 436 99 23
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curs 2009-2010
ACTIVITATS OBERTES

AL CAMP D’EN GRASSOT-
GRÀCIA NOVA

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 6 - 12 C. Sardenya, 343 dll a dv Consultar
Conta-contes 3 - 5 C. Sardenya, 343 dll a dv Consultar
Coral Núria Familiar C. Encarnació, 131-133 Consultar Consultar
Dansa 4 - 6 C. Sardenya, 368 dj 16.30 - 17.30
Dansa: clàssica, contemporània, dansa del ventre, hip hop, infantil, jazz
 + de 4 C. Alegre de Dalt, 57 dll a dv 10 - 22
Dansa i cultura popular 3 - 12 C. Sardenya, 343 dll a dv Consultar
Escacs 6 - 12 C. Sardenya, 343 dll a dv Consultar
Gospel, Taller de 4 - 21 C. Roger de Flor, 291 dll Consultar
Informàtica musical + de 12 C. Roger de Flor, 291 Consultar Consultar
Música: ensenyament clàssic i modern, audicions, baix, cant, cambra, clarinet, concerts, flauta travessera,
grups de cambra infantil de violí, guitarra, guitarra elèctrica, llenguatge musical, piano, violí
 + de 4 C. Pi i Margall, 23 Consultar 16.30 - 21
Música: conjunt instrumental, coral i instruments, guitarra, flauta travessera, iniciació a la 
música, música de cambra, pino, violí, violoncel
 + de 4 C. Grassot, 92-96 Consultar 10 - 21
Música, Escola de: modern i clàssic. Classes col·lectives i individuals. Instruments, conjunts, 
orquestra. Corals Familiar C. Roger de Flor, 291 Consultar Consultar
Música moderna per a joves: baix elèctric, bateria, piano, combos, guitarra elèctrica
 + de 12 C. Roger de Flor, 291 Consultar Consultar
Plàstica 4 - 6 C. Sardenya, 368 dm 16.30 - 17.30
Teatre 5 - 9 C. Sardenya, 368 dm 16.30 - 17.45



activitats esportives

ACTIVITAT EDATS ADREÇA DIA HORA

Activitats esportives: aeròbic, bàdminton, bàsquet, futbol, gimnàstica, handbol, hoquei, judo,
natació per nadons, pilates, psicomotricitat, voleibol
 Familiar C. Sardenya, 549-553 Consultar Consultar
Multiesport 6 - 9 C. Sardenya, 368 dj 16.30 - 17.45



activitats de lleure

ACTIVITAT EDATS ADREÇA DIA HORA

Esplai xic 4 - 18 C. Bailén, 175 dss 17 - 19.30
Esplai Abat Cassià 5 - 16 C. Sors, 30, baixos dss 17 - 19.30
Esplai Estel 6 - 16 C. St. Antoni Maria Claret, 45-47 dss 17 - 19.30
Secció d’iniciació a l’excursionisme infantil i juvenil
 6 - 17 C. Encarnació, 131-133 dm i dv 20.30 - 21.30



  

Esplai xic
De 4 a 18 anys
C. Bailén, 175 (cantonada Còrsega)
Horari: dissabte de 17 h a 19.30 h 
Preu: 60 € anuals (excursions a part)
Inscripció: setembre
Contacte: 66133373 (Andrea)
info@esplaixic.net
www.esplaixic.net

Esplai Abat Cassià
De 5 a 16 anys
C. Sors, 30, baixos. L’entrada pel carrer 
Escorial es fa a través dels jardins de la 
parròquia de Sant Miquel dels Sants
Horari: dissabte de 17 h a 19.30 h 
Preu: 80 € anuals (inclou una part de 
les excursions trimestrals; campaments 
d’estiu a part)
Inscripció: setembre
Contacte: www.esplaiac.cat
cassians@esplaiac.cat

Entitats de lleure
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.
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Esplai Estel
De 6 a 16 anys
C. Sant Antoni Maria Claret, 45-47
Horari: dissabte de 17.30 h a 19.30 h 
Preu: 25 € mensuals (excursions, 
activitats i material inclosos)
Inscripció: setembre
Contacte: 93 458 45 63 
www.esplaiestel.com

Secció d’iniciació a 
l’excursionisme infantil i juvenil 
(excursionisme, senderisme, 
alpinisme i altres activitats 
relacionades amb la muntanya)
De 6 a 17 anys
Unió excursionista de Catalunya de 
Gràcia (UEC de Gràcia)
C. Encarnació, 131-133 
Horari: dimarts i divendres de 20.30 h a 
21.30 h. Tercer cap de setmana de cada 
mes, d’octubre al juny. El juliol es fan 
campaments, travesses i colònies.
Preu: consultar
Inscripció: setembre
Contacte: 93 285 34 54
www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat
primergrupistes@uecgracia.cat
(grup de 6 a 9 anys)
segongrupistes@uecgracia.cat
(grup de 10 a 12 anys)
tercergrupistes@uecgracia.cat
(grup de 13 a 15 anys)
quartgrupistes@uecgracia.cat
(grup de 16 a 17 anys)
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CASAL PER A INFANTS I 
JOVES
Punt de dinamització infantil
De 18 mesos a 12 anys
C. Sicília, 321
Horari: de dilluns  a divendres de 17 h
a 19 h 
Inscripció: setembre
Contacte: 93 459 12 28
pdisedeta@josepcarol.cat.

Ludoteca
de 3 a 12 anys
Punt de Dinamització Infantil de
La Sedeta
c. Sicília, 321
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h 
a 19 h
Servei de recollida gratuït per als 
infants matriculats: des dels centres 
educatius propers fins a la ludoteca 
(places limitades)
Preu: Infants matriculats
1 dia/setmana: 10 € mensuals
2 dies/setmana: 15 € mensuals
3 dies/setmana: 20 € mensuals
4 dies/setmana: 25 € mensuals
5 dies/setmana: 30 € mensuals
infants esporàdics: 3 € l’entrada
Inscripció: setembre
Contacte: 93 459 12 28 

Casal d’hivern
De 3 a 12 anys
Punt de Dinamització Infantil de
La Sedeta
C. Sicília, 321
Horari: de dilluns a divendres de 9 h
a 13 h o de 9 h a 17 h
Opció d’acollida matinal de 8 a 9 h en 
funció del nombre d’infants inscrits
Preu: consultar
Inscripció: novembre
Contacte: 93 459 12 28

Casal de primavera
De 3 a 12 anys
Punt de Dinamització Infantil de
La Sedeta
C. Sicília, 321
Horari: de dilluns  a divendres de 9 h
a 13 h o de 9 h a 17 h
Opció d’acollida matinal de 8 h a 9 h
en funció del nombre d’infants inscrits
Preu: consultar
Inscripció: consultar
Contacte: 93 459 12 28

Espais públics oberts
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EQUIPAMENTS 
CULTURALS

Centre Cívic La Sedeta
Tots els públics
C. Sicília, 321
Horari: de dilluns a divendres de 8 h
a 22 h
Preu: consultar
Oferta: 
Locals d’assaig per a músics: de dilluns 
a divendres de 19 h a 22 h; dissabte i 
diumenge de 16 h a 22 h
Punt d’Informació Musical: consultar
Tallers de rock: guitarra, baix, bateria, 
percussió i DJ
Coordinadora de joves: consultar
Tallers i cursos diversos: expressió 
corporal, expressió musical, teatre, 
guitarra, malabars, etc.
Agenda d’activitats: conferències 
i cinema; música a La Sedeta; jocs 
florals, festes populars i espectacles; 
exposicions a La Sedeta i visites 
culturals per a tothom 
Contacte: 93 207 36 13
ccsedeta@bcn.cat

Fundació Claret. Família Fòrum
Pares i mares
C. Nàpols, 346, 1r 2a
Horari: de dilluns a divendres de 9 h
a 14 h
Preu: accés gratuït
Inscripció: tot l’any
Contacte: 93 476 14 50
info@fundacioclaret.org
www.familiaforum.net
www.fundacioclaret.org

 

Fundació Claror. Projecte 
Cultural. Tallers, tertúlies, coral 
claror i cor infantil
Tots els públics
C. Sardenya, 333
Horari: de dilluns a divendres de 9 h
a 14 h i de 16 h a 19 h
Preu: consultar
Inscripció: tot l’any
Contacte: 93 476 13 92
cultura@claror.org
www.claror.cat
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EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS

Fundació esportiva claror
Tots els públics
C. Sardenya, 333
Horari: de dilluns a divendres de 7 h
a 12 h; dissabte de 8 h a 21 h;
diumenge de 8 h a 15 h
Preu: consultar
Inscripció: consultar
Contacte: 93 476 13 90
esportiuclaror@claror.org

Club esportiu Europa
Tots els públics
C. Secretari Coloma, 140
Horari: de dilluns a divendres d’11 h a 14 h 
i de 17 h a 20 h
Preu: consultar
Inscripció: setembre
Contacte: 93 210 25 51
administracio@ceeuropa.cat
www.ceeuropa.cat

Club esportiu Europolis
Tots els públics
C. Sardenya, 549-553
Horari: de dilluns a divendres de 7 h
a 23 h; dissabte de 8 h a 20 h;
diumenge de 9 h a 15 h
Preu: consultar
Inscripció: consultar
Contacte: 93 210 07 66
info.sardenya@europolis.es 
www.europolis.cat

Esportiu claret
Tots els públics
C. Nàpols, 348
Horari: de dilluns a divendres de 7 h
a 23 h; dissabte de 7 h a 15 h i de 17 h
a 21 h; diumenge de 10 h a 15 h
Preu: consultar
Inscripció: consultar
Contacte: 93 208 21 44
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Pati del CEIP La Sedeta
Públic familiar
CEIP La Sedeta
C. Indústria, 67
Horari: diumenge d’11 a 14h
Preu: accés gratuït

Pati del CEIP Jovellanos
Públic familiar
CEIP Jovellanos
C. Sardenya, 420
Horari: dissabte d’11 a 14h
Preu: accés gratuït

Patis oberts de les escoles
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.
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Activitats de Temps en família
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.

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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Entitats
Districte: Gràcia
Barris: El Camp d’en Grassot - Gràcia Nova

 Centre Adreça Plànol
1 CEIP i AMPA Pau Casals c. Providència, 134, bxs
2 CEIP i AMPA La Sedeta  c. Indústria, 67
3 CEIP i AMPA Sagrada Família c. Sardenya, 343
4 CEIP i AMPA Fructuós Gelabert c. Indústria, 82 - 88
5 CEIP i AMPA Jovellanos c. Sardenya, 420
6 IES i AMPA Secretari Coloma c. Secretari Coloma, 15 - 25
7 IES i AMPA La Sedeta c. Indústria, 67
8 Escola i AMPA Sant Josep-Teresianes c. Nàpols, 359
9 Escola i AMPA Claret c. Sant Antoni Maria Claret, 49
10 Punt de Dinamització Infantil c. Sicília, 321
11 APC (Educadors de carrer) c. Sicília, 321
12 Centre Cívic La Sedeta c. Sicília, 321
13 Esplai Xic c. Bailén, 175 (cantonada Còrsega)
14 Esplai Abat Cassià c. Sors, 30 esc.C baixos
15 Esplai Estel c. Sant Antoni Maria Claret, 45 - 47
16 Unió Excurcionista de Gràcia c. Encarnació, 131-133
17 Fundació Claror c. Sardenya, 333
18 Fundació Claret c. Nàpols, 346 1r 2a
19 Company & Company c. Alegre de Dalt, 57
20 dMúsica c. Roger de Flor, 291, baixos
21 Escola de Música Allegretto c. Pi i Maragall 23, entresol 2º
22 Escola de Música Sant Josep c. Grassot 92 – 96
23 Club Esportiu Europolis c. Sardenya, 549-553
24 Esportiu Claror c. Sardenya, 333
25 Esportiu Claret c. Nàpols, 348 / Sicília, 333
26 Club Esportiu Europa c. Secretari Coloma, 140
27 Camp de Fútbol Europa c. Camèlies s/n
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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 Gràcia.

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


