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Noves oportunitats per créixer 
KID'S CLUSTER®, empreses que col·laboren i innoven per la infància 

 

El nostre objectiu 

Reforçar la competitivitat de les empreses de productes infantils i 
fomentar la creació de productes i serveis que afavoreixin les 
condicions per al bon desenvolupament del nen en tots els seus 
aspectes.  
 
Són benvingudes les empreses i altres agents amb presència a 
Catalunya i amb activitat relacionada amb el segment infantil (fins 
als 12 anys), amb independència de la categoria de productes o 
serveis que comercialitzin o del canal que facin servir. 
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El cinquè any: Resum executiu  
 
Durant el 2015 hem consolidat la xifra de socis per sobre dels 50 membres, 
finalitzant l’any amb 57 socis actius, 6 més que l’any anterior.  
 

Agraïm molt especialment el suport dels socis de KID’S CLUSTER que parlen de la nostra 
organització a d’altres empreses que s’acaben adherint i cercant noves aportacions de valor 
pel nostre públic. I ho fem, també, amb un descompte del 25% en la quota anual a aquells 
que aporten dos nous socis. Els nous socis que s’incorporen i esmenten un soci que ha estat 
referent per a ells també tenen un descompte en la quota d’alta. Mantenim aquests 
avantatges i us convidem a que en traieu profit. 
 
Les activitats dutes a terme el 2015 han estat: 
 

Trobades temàtiques i de networking  
 29/01: Visita a La Caixa 
 12/02: Assemblea de socis. Ponència sobre Design Thinking 
 19 i 26/02: KID’S RETAIL 
 29/04: Visita a la Granja d’Aventura Park 
 5-7/05: Viatge a Dinamarca 
 13/05: Les olors i les experiències de compra i de consum 
 4/06: Estratègies de creixement 
 9/06: Innovació 
 1/07: 5 anys de KID'S CLUSTER 
 29/09 i 14/10: Oportunitats de negoci induïdes per tecnologies mòbils i digitals a 

canals de venda 
 10/12: Visita privada al Festival DAU 
 

Participació 
 57 socis actius en acabar l’any.  
 345 inscripcions de professionals de socis i no socis a les activitats. 
 248 inscripcions d’empresa o entitat a les activitats. 
 99,42% d’assistents satisfets amb la seva participació. 
 

Actes públics i col·laboracions 
 20/03: VIII Trobada interclusters "One Day Cluster Training Workshop" 
 28/03: Col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill a l’AULA BOFILL (La indústria 

del lleure, canviarà l’educació? Com les tendències en el lleure familiar poden 
canviar l’escola) 

 Col·laboració en l’impuls del programa B-Challenge de la Fundació Ship2B 
 1-3/06: Participació com a jurat al festival Cartoon 360 
 02/06: Trobada amb equip de l’Ajuntament de Billund (Dinamarca) a Barcelona 
 16/06: Trobada amb la Junta directiva de l’Habitat Cluster Barcelona 
 12 i 13/11: Participació al Congrés Internacional de Turisme Familiar  
 15/12: Participació al taller “Diàlegs per construir futur” de la Fundació Pere 

Tarrés  
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Estratègia  
 
Les activitats del nostre pla estratègic coincideixen amb les línies de treball del 
pla d’acció consensuat amb les empreses en el moment de posar en marxa el 
clúster el 2010, validat per la Junta Directiva i per l’Assemblea de socis, i 
redefinit el 2014 amb l’aportació dels socis. 

 
 
Els focus estratègics han estat: 
 
1. Comunicació amb el segment infantil i familiar 

Volem ajudar a fer les millors propostes i fer-les arribar de forma òptima al nostre públic 
> Compartir informació de casos d’èxit. Establir aliances guanyadores. Formar-nos en 

comunicació. Accedir a espais de proves que permetin extreure conclusions. 
  
2. Coneixement del mercat i les tendències 

Volem conèixer i comprendre la població que servim i el seu entorn 
> Articular un aprenentatge sobre el terreny de l’acceptació de diferents propostes. 

Conèixer millors pràctiques d’altres mercats. Apropar informació rellevant als socis. 
  
3. Relació entre empreses i sector educatiu 

Volem apropar empresa i escola i sumar en benefici de l’aprenentatge 
> Impulsar la relació empresa – escola i aplicar-la a desenvolupaments concrets. 

Reconèixer  les millors iniciatives en col·laboració. Crear punts de trobada efectius. 
  
4. Impuls de noves línies de negoci 

Volem ser un espai d’oportunitats pels nostres socis 
> Posar en comú les habilitats dels socis. Detectar noves oportunitats. Facilitar un 

mecanisme de valoració i impuls de projectes. 
 
 
I les actuacions s’han articulat en els formats: 
 

  
Activitats 

 Sessions temàtiques a l’entorn d’un 
tema d’interès comú i a les quals 
s’articula la trobada i la cerca 
d’oportunitats de col·laboració. 
Algunes només per a socis i sempre 
lligades a les estratègies del clúster. 
 

Formació 
 Orientada a reforçar l’estratègia de 

comunicació, i dotar d’eines 
adequades. 

Coneixement 
 Estudis sobre comportament en el 

consum i en la compra, expectatives 
dels més petits i del seu entorn i/o 
tendències. 

 Anàlisi de prioritats i variables 
rellevants entre socis (Baròmetre 
KID’S CLUSTER) 
 

Nous productes i serveis 
 Projectes resultants de les 

oportunitats per a innovar. 
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Activitats i aprenentatges 
 
29/01: Visita a La Caixa 

 
Els nostres socis de La Caixa van compartir amb nosaltres la seva activitat de màrqueting 
adreçada a famílies, així com el  nou model d’oficines a l’abast del públic. Vam conèixer com 
defineixen el segment infantil i les línies de captació i fidelització de clients, especialment 
amb els programes que abasten fins als adolescents.  
 
La vocació de La Caixa per millorar en 
omnicanalitat i en l’experiència 360º del client 
implica la seva aposta per ser una marca 
referent, aspecte que ens va portar al caràcter 
alhora de marca i espai d’algunes ensenyes o 
entitats que disposen d’espais físics i virtuals 
de trobada amb el seu públic.  
 

 
La visita a la Oficina A va ser un exemple de 
com s’aborda aquesta aproximació al client, 
tant pel que fa al disseny dels espais com en la 
pràctica de la relació que s’ofereix al client. Es 
tracta d’un espai de test, tot i que operatiu, al 
qual es proven pràctiques concretes i accions 
de comunicació abans d’implantar-les en la 
xarxa d’oficines. 
 

    

12/02: Design Thinking a l’assemblea de socis 
 
Moltes empreses voldrien organitzar la generació de noves propostes i 
sistematitzar-la entre els seus equips. La innovació ha superat l’àmbit de la 
recerca i el desenvolupament per passar a ser més una combinació 
d’actitud aplicada i aptituds adequades.  
 
A partir d’alguns exemples reals, vam analitzar 
la metodologia del design thinking per generar 
solucions creatives a les problemàtiques 
identificades. Hi va col·laborar en Joaquim Vilà, 
Professor de Direcció Estratègica i Innovació a 
l’IESE Business School. 
 

  



 

6 

 

19 i 26/02: KID’S RETAIL 
 
 
 
La segona edició del programa KID’S RETAIL, 
amb el valuós suport dels nostres socis d’EADA, 
ens va ajudar a comprendre el negoci del 
licensing, els agents que hi intervenen i els 
aspectes a considerar en el moment de 
vincular-se amb una propietat. 
 

També vam apropar-nos al negoci de la distribució per a aprendre els criteris bàsics que 
apliquen a la relació amb els principals canals d’accés al públic infantil i familiar. 
 
Vam visitar espais d’Abacus, El Corte Inglés, L’Illa Diagonal i Caprabo, i vam analitzar un cas 
en el marc d’un programa que va obtenir una elevada valoració pels assistents (8,36 sobre 
10) 
 
 

29/04: Visita a la Granja d’Aventura Park  
 
Aquesta visita va ser un networking diferent gràcies als nostres socis de la     
Granja d’Aventura Park, que  gestionen, dissenyen i reinventen un espai de 
lleure familiar i educatiu que cada cop atreu més públic. En aquesta trobada 
vam conèixer de primera ma una iniciativa que amb dos anys d’història ja 
atreu més de 30.000 visitants cada any, i el 2015 els ha superat amb escreix. 
Vam debatre sobre els espais d’experiències, les possibles propostes de valor 
i com conformar els seus continguts amb èxit. 

 
La relació amb socis que suposen un canal d’arribada al segment infantil i familiar es una 
clara oportunitat de fer visibles els acords i les noves propostes. 
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5-7/05: Seminari a Dinamarca 
 

Aquesta projecte es plantejà per a facilitar que 
els participants: 
 Compartissin una experiència única amb 

col·legues d’empreses que s’adrecen al 
segment infantil 

 Aprenguessin d’altres entitats a un mercat 
destacat pel que fa a desenvolupament 
d’oferta per a infants. 

 Rebessin inspiració d’iniciatives alienes de 
les que podem treure aprenentatges. 

 Entenguessin com algunes companyies 
transformen el coneixement de mercat en 
propostes innovadores. 

 
El seminari va facilitar un coneixement en detall de les empreses visitades, així com 
l’establiment d’un vincle privilegiat entre els participants. Els assistents van veure l’aplicació 
dels principis del Design Thinking com a tècnica que situa al centre del disseny de la 
innovació al client o usuari final de la mateixa. 

 
El vincle establerts amb les empreses visitades ha facilitat contactes posteriors, sigui amb els 
participants al seminari o amb KID’S CLUSTER.  
 

13/05: Les olors i les experiències de compra i de consum 
 

A aquesta trobada interclúster vam aprendre 
que l’olor d’un espai o d’un article no ens deixa 
indiferents, i esdevé un segell d’identitat i, 
segons ens mostra la neurociència, un estímul 
eficaç. Vam comprendre les fases del procés de 
generació i aplicació de fragàncies en diversos 
entorns i productes. Vam veure diferents 
possibilitats pel que fa a les varietats de 
fragàncies i a aplicacions en productes i espais. 

 
Vam conèixer exemples reals i també vam aprendre una mica de neurociència i 
neuropsicologia, i de com l’olor pot ser una aliada en l’apropament al client i al comprador.  
 
Els assistents es van plantejar diferents reptes en una conversa final per grups. Les solucions 
proposades contemplaven des-de la selecció de fragàncies fins a la seva aplicació 
considerant la dosificació, els llocs concrets o els suports cosmètics. Tot al fil del que vam 
veure a la sessió a més del coneixement dels especialistes en cada cas.  
 
Ens plau especialment la bona sintonia amb els 
clústers amics de Beauty, Habitat i Moda i tèxtil. 
  

4/06: Estratègies de creixement ... 

 → Demanar info del seminari 
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El Juny vam poder conèixer una descripció molt 
ben estructurada de les diferents estratègies de 
creixement d’una organització , a partir d’un 
seguit de conceptes bàsics que convé tenir 
presents i amb la descripció dels diferents 
escenaris que combinen els motors del 
creixement i els horitzons que es planteja en 
cada cas... 

 

... i 9/06: Innovació 
... i ho vam vincular al que havíem après sobre 
innovació i a les idees de productes i serveis que 
havíem generat fins aleshores. Vam repassar 
aprenentatges dels estudis fets, també, i amb tot 
plegat vam agrupar les idees recollides a diverses 
trobades de KID’S CLUSTER en: 

• Vida saludable – Bons hàbits 

1. Dieta saludable 

2. Exercici físic 

3. Hàbits saludables 

 

• Educació – Criança 

1. Acompanyament en la criança 

2. Recursos i eines per a la família 

3. Cercador de continguts 

4. Suports pel seguiment – Acompanyament 

5. Recursos per a mestres i educadors 

6. El valor de les marques 

 

• Lleure 

1. Lleure educatiu 

2. Lleure – Oci 

 

• Producte – joc / joguina 

1. Disseny 

2. Altres 

3. Canal vending 

 

   

  Demanar les idees  

Amb el suport de 
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1/07: 5 anys de KID’S CLUSTER® 
 
A la sessió d’aniversari del 1er de juliol vam 
centrar-nos en el màrqueting digital en 
benefici de la comunicació entesa en dues 
direccions. Vam tractar sobre el consumidor i 
la importància de parar atenció a tot allò que 
fa i que expressa. I també vam tractar sobre 
aplicacions mòbils. La sessió ens va facilitar 
una guia per a determinar quina estratègia cal 
seguir quant al desenvolupament d'apps. 
 
   

 
29/09 i 14/10: Oportunitats de negoci i 
tecnologies mòbils i digitals 
 

 
Els socis de KID'S CLUSTER van disposar d'un parell de 
sessions que volien apropar les oportunitats de les TIC a 
les necessitats dels qui volen aprofitar tots els possibles 
canals de venda per a arribar al seu públic. D’això va 
sortir un possible projecte en estudi a finals de 2015.  

 
 
 
 

10/12: Visita privada al Festival DAU   
 

La visita al Festival DAU abans que obrís        
les portes ens va permetre conèixer el 
plantejament d’un esdeveniment que ha 
passat de 3.500 a més de 20.000 
visitants en les primeres edicions.  
 
Es planteja el joc com a fet cultural, i es 
complementa amb un seguit d’activitats 
divulgatives que marquen la diferència, 
juntament amb la coordinació amb el 
Consistori, amb altres festivals. 
 
S’hi va destacar l’interès en observar els assistents i copsar dades sociodemogràfiques i 
actituds davant el joc, aspectes d’interès tant per a l’esdeveniment  
com per als que hi son presents pel que fa a desenvolupament de producte i comunicació. 
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Altres col·laboracions 
 

20/03: VIII Trobada interclústers 
 

La proximitat amb la resta de clústers catalans i la 
tasca constant de l’àrea de dinamització de clústers 
d’ACCIÓ facilita una bona entesa en benefici de les 
empreses i entitats que, cada cop més, s’adhereixen 
a un clúster.  

 
ACCIÓ ens va convidar a compartir amb empreses diverses, i acompanyats d’altres clúster 
managers, empresaris i experts, la nostra visió del servei que ofereixen els clústers. Va ser en 
el marc de la VIII trobada interclústers. 

 
28/03: AULA BOFILL  
La indústria del lleure, canviarà l’educació? 
 
Al març vam facilitar la participació dels nostres socis d’Abacus, Creafutur 
i Encís a una de les activitats de la Fundació Jaume Bofill, on vam recollir 
aprenentatges dels nostres estudis i vam detallar algunes claus de futur al 
debat que els nostres socis de la Fundació Jaume Bofill van propiciar. 

 
Abril i Maig: Col·laboració en el programa         
B-Challenge de la Fundació Ship2B 
 

El 2015 hem col·laborat amb la Fundació Ship2B en el seu 
programa B-Challenge, pel suport a projectes orientats a 
l’educació que aprofiten els avenços tècnics. 

 
02/06: Cartoon 360 
 

Al Juny vam gaudir d’una excel·lent experiència en l’entorn de 
les produccions d’animació quan vam intervenir com a jurat al 
Cartoon 360, on vam trobar-nos amb alguns socis i altres amics 
de KID’S CLUSTER®   

 
22/12: Sophia Education Funds 

Els nostres socis i amics de Sophia ens han convidat a conèixer i 

debatre sobre el projecte. És clar que els tres anys els han 

servit per a teixir una bona xarxa de complicitats i 

coneixements al servei de l’aprenentatge.   



 

11 

 

02/06: Trobada amb el consistori de Billund  
a Barcelona  
 

Ens vam retrobar amb els nostres amics de Billund, seu 
de la Capital of Children i de l’empresa LEGO, en la seva 
visita a Barcelona, on vam parlar dels respectius 
projectes.  
 
 
 

16/06: Trobada amb la junta directiva de l’Habitat Clúster Barcelona 
 

La relació amb altres clústers és cada cop més estreta, i d’una 
forma natural compartim experiències i projectes de manera 
transversal. Aquesta vegada va ser per tractar sobre un projecte 
seu, però també hem fet junts una sessió formativa i acabem 
l’any preparant una altra.  
 

 
 

12 i 13/11: Participació al Congrés 
Internacional de Turisme Familiar 
 

El 2015 hem estat convidats pels nostres socis 
de l’Agència Catalana de Turisme a col·laborar 
amb el I Congrés Internacional de Trisme 
Familiar, que es va celebrar amb èxit al 
novembre. 
 
Vam organitzar uns tallers d’ideació i vam poder assessorar en el programa. 
 
Una excel·lent experiència vinculada al cada cop major atractiu pels nostres socis de les 
destinacions turístiques adreçades a famílies: hi ha moltes oportunitats de crear valor 
conjuntament, com sabem. 
 
 

15/12: Participació al taller: “Diàlegs per construir futur”  
de la Fundació Pere Tarrés 
 

Els nostres socis de la Fundació Pere Tarrés exploren 
fórmules innovadores i ens van convidar a una de les 
seves sessions de treball, a la qual vam fluir de les 
experiències a les preguntes, de les preguntes als reptes 
i dels reptes al seu compromís de millora constant. 

     Gràcies per convidar-nos-hi. 
  

Quins?  

Trucar i que m’ho expliqui  
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Suport a d’altres activitats 
 
Sabem que les botigues i les activitats pels més petits suposen espais i moments de trobada 
entre marques i públic i que articular iniciatives que ajudin a fer arribar la oferta al públic de 
manera òptima és d’interès comú als socis. Per això destaquem i donem suport a aquelles 
activitats de qualitat que apropen les propostes de valor al públic infantil i familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest sentit, i recolzant dues activitats especialment destacades, es van promoure entre 
la resta de socis tant la Festa dels Súpers com el Festival de la Infància 2015, als qual van 
estar presents alguns socis de KID’S CLUSTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I els nostres socis han gaudit de condicions avantatjoses al saló 
Juvenalia de Madrid. 

  

El 2015 hem tornat a facilitar el suport 
d’alguns dels nostres socis als  Jocs Florals 
Escolars de Catalunya 
 

Vam col·laborar amb el Petits! Grans! 
Llibres!, que un any més va ser un 
excel·lent punt de trobada entre els llibres 
i els més menuts a Sant Cugat del Vallès 
de la ma de l’INSTITUT DE LA INFÀNCIA. 
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Algunes coses que passen al clúster 

Els nostres socis es troben a les nostres activitats i treballen a patir dels 
contactes, els continguts o les idees que s’hi troben.  
 
El resultat son actuacions en col·laboració com els caps de setmana saludables 

fruit del vincle entre SERHS Tourism & Hotels i l’Hospital de Sant Joan de Déu, els horts de la 
Granja d’Aventura Park, amb el suport de Sembra, guardonat a la Festa dels Súpers amb el 
seu espai animat per Marinva, com el de La Caixa, els contes en anglès a Abacus col·laborant 
amb Kids and Us, la relació entre Joga Pro, la Family Run (coordinada per Kaptiva Sports), 
Tanaka Teatre i Caprabo, les propostes als Vilars per a clients del Club Caprabo, els 
productes Jovi a la Boolino Book Box, l’Espai Kids and Us a Boolino, el vincle entre Educa 
Borras i Jovi comunicat per Imago, la venda d’entrades de Cinesa a Abacus i altres en curs. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.jovi.es/
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Junta Directiva  
i relacions amb altres entitats  

 
La Junta Directiva del clúster al tancar l’any està formada per: 
  
President: Sr. Àlex Pérez, per Abacus Cooperativa 
Vicepresident: Sr. Florenci Verbon, per Educa Borràs 
Tresorer: Sr. Iván Olivé, per Grup Edebé 
Secretària: Sra. Imma Marín, per Marinva   

 
Vocals:  
Sra. Mònica Nadal, per la Fundació Jaume Bofill 
Sr. Jaume Pérez Payarols, per l'Hospital de Sant Joan de Déu 
Sr. Francisco Gratacós, per LUK Internacional 
Sra. Mari Pau Garreta, per Staedtler Iberia 
Sra. Elisabet Herrero, per Televisió de Catalunya 

 
 
Relacions amb altres entitats 

 
En aquest any hem concretat el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona en diverses 
activitats a través de Barcelona Activa. 

 
I hem confirmat el finançament d’ACCIÓ a través de línies 
específiques d’ajut a projectes de KID’S CLUSTER 

 
 

També hem col·laborat amb el clúster  
Innonet i amb els nostres amics de la Capital 
of Children, tots dos a Dinamarca. 

 
 

En el marc del programa Catalonia 
Clusters, sota el lideratge de la Direcció 
General d’Indústria de la Generalitat, hem 
renovat la nostra acreditació europea. 

 
 

En benefici del networking creatiu hem seguit creant espais de trobada 
amb la resta de clústers de Catalunya, per tal d’afavorir el creuament 
d’oportunitats entre les empreses i institucions i cercar noves oportunitats 
de negoci.  
La XARXA DE CLÚSTERS CATALANS és una  iniciativa independent al servei de les 
empreses .   
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Socis  
 
Els 57 socis de KID’S CLUSTER en el tancament de l’exercici 2015 són: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aqualogycampus.net/ca/aqualogia
http://www.santcugat.cat/
http://ca.biplano.com/
https://www.britishsummer.com/
http://www.caixabank.com/index_ca.html
http://www.caprabo.es/web/es/index.html
http://www.castellnouedicions.com/
http://www.cinesa.es/
http://www.comansi.com/
http://www.creafutur.com/
http://www.cruilla.cat/
http://www.devir.es/
http://www.eada.edu/
http://www.edicionesjust.com/
http://www.educa.es/
http://www.encis.coop/
http://www.espaistelematics.com/es
http://www.essentialminds.com/
http://www.festivalinfancia.com/portal/appmanager/efiraSalones/S055012?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_portal_page_143&profileLocale=ca
http://www.fbofill.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/cnt_home2013
http://www.giromaxint.com/
http://www.granjaaventurapark.com/index.php
http://www.hamelinbrands.es/index.asp
http://www.haribo.com/planet/es/info/core/hariboespana/index.php
http://www.imago-mc.com/
http://www.jogapro.es/
http://www.jovi.es/
http://www.kidsandus.es/
http://www.kompan.es/
http://www.lafactoria.eu/?lang=es
http://www.lenoarmi.com/
http://www.lleuresport.cat/lleuresport/index.php
http://www.luk.es/
http://www.marinva.es/
http://mercatflors.cat/
http://www.montanacolors.com/webapp/
http://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/en/?sello=beascoa
http://www.planeta-junior.com/companyaPlanetaJunior_cs.php
http://www.rbacoleccionables.com/
http://lasallerd.salleurl.edu/
http://sembra.cat/es/
http://www.sfera.es/quienes-somos/
http://sophiaeducationfunds.org/
http://www.staedtler.es/es/
http://www.suara.coop/
http://www.tanakateatre.com/
http://www.super3.cat/psuper3/sp3Seccio.jsp?seccio=home
http://www.vilarsrurals.com/


 

  

 
 
 

Córrer, llegir, berenar, estudiar, jugar, somiar, dibuixar, rentar-se les dents,  

apuntar-se a un club, riure, fer, anar a dormir, posar-se una samarreta nova,  

mirar la tele, guanyar una partida, tenir febre, anar d’excursió,  anar al parc,  

tapar-se amb una manta, compartir, col·leccionar, imaginar, veure una peli, 

anar al teatre, cantar, escoltar música, fer deures, aprendre coses noves, 

anar a escola, enfilar-se, créixer ... 

 

 

Tu també els ajudes a créixer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associació Clúster de productes infantils de Catalunya 
Perú, 186 - 08020 Barcelona 

 
CIF: G65373912 

 
663 873 618 

info@kids-cluster.com 
http://www.kids-cluster.com 

 

 

mailto:info@kids-cluster.com

