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 DISCO: Tots els diumenge a la Sala B de
Luz de Gas. La diversió està assegurada.
Ludàlia
aporta
per
al
seu
desenvolupament un equip de monitors,
voluntaris i un coordinador, i personal de
l’e uip de Luz de Gas.

 TEATRE: Tots els dimarts al Col.legi de
Teatre. Els alumnes reben classes
d’i te p eta ió, veu i da sa. Les lasses
són impartides per 4 professors de teatre
i actors professionals.

 MULTIMÈDIA: Tots el dijous a la
Biblioteca Jaume Fuster. Aprenen a posar
en pràctica recursos informàtics,
potenciant el seu ús lúdic (vídeo,
tractament de fotografies, muntatges
d'imatges).

 AUTOGESTORS: Els dilluns de manera
quinzenal al Centre Cívic Mas Guinardó.
Es reuneixen per tractar temes que els
interessen referents als seus drets, les
seves emocions, etc. Compten amb una
persona de suport per ajudar-los a
gestionar.

 DANSA: Tots els divendres a la sala
Moveo. És una activitat de 2 hores on es
gaudirà mentre es mou i coordina tot el
os i s’afavo eix el it e.

 FOTOGRAFIA: Tots els divendres a la sala
Pati Llimona. És u a ei a d’exp essió
personal, desenvolupant i potenciant les
habilitats artístiques personals, a més de
millorar la capacitat de decisió.
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 PERCUSSIÓ: Cada dilluns al Centre Cívic
Boca Nord. per la tarda, durant 2 hores,
els alumnes aprenen a tocar un
instrument de percussió, cercant el seu
ritme, afavorint el desenvolupament del
seu camp auditiu, sensorial i motriu.

 IMATGE PERSONAL: Tots els dimarts al
Centre Cívic Mas Guinardó. Es treballen
hà its
d’higie e,
tè i ues
de
maquillatge, auto-maquillatge i pentinats
i imatge personal.

 OCI A LA NIT: Els dissabtes nit. Es tracta
d’u g up de joves, ue va va ia t, i ue
cada divendres es troben amb un bar per
decidir i organitzar les sortides dels
següents dissabtes a la nit.

1er Premi Estatal i Autonòmic 2008

1er Premi Impulsa de la Fundació Princep
de Girona 2010
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