Missió
internacional
Billund, Dinamarca
17-19 de juny de 2019
Proposta preliminar (programa provisional)

Vine a conèixer la ciutat on va néixer
LEGO® i seu de Capital of Children

Missió internacional a Billund
17-19 de juny de 2019
KID'S CLUSTER us proposa participar en una missió internacional per conèixer la ciutat de
Billund, un ecosistema innovador totalment enfocat a la infància i les famílies.
Visitarem i coneixerem en primera persona el projecte LEGO® Education, la iniciativa de
LEGO® per la promoció dels aprenentatges STEAM; la LEGO® House, l'espai experiencial per
a infants i famílies al voltant dels famós joc; i la Capital of Children, la iniciativa públic-privada
que promou la filosofia playful learning, la innovació educativa i la ciutat com a espai de joc.

Objectius

Programa de la missió (provisional)

Conèixer una ciutat de referència pel

Dilluns 17 de juny

què fa a productes, serveis i

Tarda: arribada a Billund

experiències orientats a infants i famílies

Dimarts 18 de juny

Entendre el projecte de LEGO®

Matí: visita LEGO® Education i ISB

Education i el paper del joc en

International School

l'aprenentatge

Tarda: visita LEGO® House

Visitar la LEGO® House com a espai

Dimecres 19 de juny

experiencial per a famílies i conèixer

Matí: visita Capital of Children

com s'implementen els seus projectes a

Tarda: tornada a Barcelona

l'entorn educatiu a través de la visita a la
International School of Billund
Conèixer la iniciativa públic-privada
Capital of Children
Assolir coneixement i inspiració per
impulsar nous projectes a través del
clúster
Enfortir el vincle i les sinèrgies amb la
resta de participants
Adreçat a...

Cost aproximat per participant: 550€
Inclou vols d’anada i tornada, dues
nits d’hotel i les visites a LEGO®
Education, ISB International School,
LEGO® House i Capital of Children
No inclou dietes ni transports
Cost subjecte a canvis en funció del
preu dels bitllets d'avió
Inscripcions
Enviar interès a info@kids-cluster.com

Directors generals i directors de

Quan us confirmem la vostra

màrqueting i vendes de les empreses

participació, us indicarem els vols i

sòcies de KID'S CLUSTER

hotel recomanats

Màxim 2 participants per empresa
Màxim 10 empreses participants (per
ordre de sol·licitud)

