
Espai 
nadó

Un espai sensible i 
d’exclusivitat per a l’infant 
i la família on el joc, el 
massatge, les cançons i les 
sorpreses acompanyen en 
tot moment i teixeixen vincles 
saludables. 

• Grup bombolla: grup  
estable de màxim 12 famílies.

• Cal inscripció prèvia.

Espai 
caliu

Un espai on els infants, a través 
de les rutines i un seguit de 
propostes educatives, viuen 
processos d’autonomia, de 
descoberta, de creativitat i 
d’aprenentatge significatiu 
acompanyats de la seva família 
i un equip professional.

• Grup bombolla: grup  
estable de màxim 12 famílies.

• Cal inscripció prèvia.

Espai de
joc lliure

Un espai de joc obert i espontani 
per a l’infant que promou les 
relacions positives i saludables 
entre infants, entre infant-adul-
t/a i entre adult/a-adult/a.

• Poden participar-hi germans 
fins a 6 anys, sempre que vin-
guin amb el germà petit. 

• Aforament limitat a  
14 parelles adult - infant. 

• No cal inscripció prèvia.

És un servei públic, d’atenció a les famílies  
amb infants de 0 a 3 anys.
Els infants troben un espai de joc, aprenentatge i relació, i les famílies, 
un espai de relació i d’intercanvi d’experiències, en un clima de 
confiança i amb un acompanyament professional.
L’EFM treballa per aportar benestar, coneixement, seguretat, 
oportunitat, riquesa i confiança, tant per a la família com per a l’infant.

 93 315 35 90 |  espaifamiliar@vic.cat |  espaifamiliar.vic.cat

Ubicació de l’Espai Familiar Municipal
Dins l’Espai Sant Jordi. Carrer del Remei, 42.
 

HORARIS D’OCTUBRE DE 2021 A FEBRER 2022
Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Espai 
caliu 
Matí
de 9.30
a 12.00 h

Espai de  
joc lliure
de 9.30
a 12.00 h

Espai de  
Espai nadó 
matí
de 10.00
a 12.00 h

Espai nadó 
Tarda
de 16.00
a 18.30h

Espai caliu 
Tarda 1
de 16.00
a 18.30 h

Espai caliu 
Tarda 2
de 16.00
a 18.30 h

Espai de  
joc lliure
de 16.00
a 18.30 h

Veniu-nos  
a conèixer 

CONCERTEU CITA
  93 315 35 90



INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIONS  
OBERTES

A partir del  
15 de setembre

TAULA DE TARIFICACIÓ 
Quota: 1 sessió per setmana a l’espai Nadó i l’espai Caliu

Membres  

nucli familiar menor o igual a de - fins de - fins de - fins de - fins més de

2 9.372    9.373-12.496  12.497-15.620  15.621-19.466  19.467-22.500 22.500   

3 10.551    10.552-14.068  14.069-17.586  17.587-21.381  21.382-31.250 31.250   

4 16.875    16.876-22.500  22.501-28.125  28.126-34.286  34.287-40.000 40.000   

5 20.673    20.674-27.564  27.565-34.455  34.456-41.786  41.787-48.750 48.750   

6 24.457    24.458-32.609  32.610-40.761  40.762-49.286  49.287-57.500    57.500   

7 26.554    26.555-35.406  35.407-44.256  44.257-53.413  53.414-66.250   66.250   

Quota mensual 3 €   5 €                         7 € 9 € 11 € 15 €

QUOTES
PARTICIPACIÓ DEL SERVEI:

Espai Nadó i Espai Caliu
Una sessió/setmana: 15 euros*/mes
*S’aplicarà tarifació social, en funció de la renda i del 

nombre de membres de la unitat familiar, a les famílies 

que ho sol·licitin. Podeu consultar la taula tarifació.

Espai de joc lliure
Servei gratuït.

REQUISITS D’ÚS 

Espai Nadó i Espai Caliu i tallers en família
• Cal tenir el padró i viure a Vic.
• No tenir escolarització a l’escola bressol/llar d’infants.

Espai de joc lliure
• Cal tenir el padró i viure a Vic.

ESTIGUES AL DIA I DIGUES LA TEVA!  
  espaifamiliar.vic.cat  |    @ebmvic |   vic.educacio

INSCRIPCIONS
Espai Caliu i Espai Nadó 
Es farà per ordre d’inscripció fins 
arribar al límit de places.

Espai Familiar
Dins l’Espai Sant Jordi  
Carrer del Remei, 42
  93 315 35 90
 espaifamiliar@vic.cat

UBICACIÓ
Regidoria d’Educació 
Ajuntament de Vic: 
Carrer de les Basses, 3
(pl. Gaudí)

Tel. 93 886 21 00 
ext. 21400

De dimarts a divendres 
de 10.00 a 13.30 h                           
Dilluns de 16.00 a 18.00 h


