
ASSEMBLEA GENERAL
El joc és la manera que tenen els infants de 

conèixer el món i d'aprendre. A KID'S CLUSTER ho 

tenim molt clar i per això també ho apliquem als 

nostres socis, que volen conèixer més el seu 

target i el seu mercat i que volen aprendre noves 

maneres de fer negoci.

Jugant aprenem, experimentem, imaginem, 

compartim i, per suposat, ens divertim. I aquesta 

és, precisament, la filosofia de treball del clúster. 

09:00-09:15
Recepció i acreditacions

09:15-10:00
Comença la partida!

Parlem de joc amb Imma Marín, Presidenta 

de KID'S CLUSTER i Emma Cortés, Coord. del 

Projecte Ciutat Jugable de l'IIAB

10:00-11:15
Assemblea General de socis

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

Presentació de nous socis

Pla d’actuacions: tendències del sector i 

projectes col·laboratius

11:15-11:45
Cafè networking

11:45-12:15
Continuació Assemblea General

Quan?
Divendres 29 de març de 2019

De 09:00h a 13:30h

On?
Canòdrom - Parc de Recerca Creativa 

Concepció Arenal, 165

L1 Fabra i Puig, L5 Congrés, L1 L5 R4 La 

Sagrera, L3 Maragall

R3 R4 R7 F12 Sant Andreu Arenal

Parking BSM (Concepción Arenal, 143)

Adreçat a...
Directors generals i representants de les 

empreses i organitzacions adherides a

KID'S CLUSTER

Invitació requerida per a no socis

Inscripcions
Confirmació d'assistència a través del 

formulari

Més informació
info@kids-cluster.com / 663873 618

T'ho volem demostrar durant la propera Assemblea 

General de KID’S CLUSTER. Hem organitzat una 

jornada apassionant en la que, a través del 

joc, descobrirem nous horitzons pel sector i 

començarem a construir les eines per arribar-hi.

A més, durant aquesta Assemblea coneixerem els 

nous socis del clúster, els projectes que s'estan 

impulsant i tot el què passarà durant aquest 2019.

T'apuntes a la partida? Tothom hi guanyarà!

Presentació i aprovació de comptes anuals 

de l’exercici 2018

Presentació i aprovació del pressupost de 

l’exercici 2019

12:15-13:15
Juguem? La partida KID'S CLUSTER

13:15-13:30
Cloenda i premis KID'S CLUSTER

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTVGIuVk9OZKtWsUF3z1lk4h6w5PIhouEfwA54ukHkZjEGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTVGIuVk9OZKtWsUF3z1lk4h6w5PIhouEfwA54ukHkZjEGw/viewform?usp=sf_link

