Casal Infantil
Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

Programació
tardor

CASAL INFANTIL
COTXERES BORRELL

Setembre, octubre,
novembre i desembre
de 2017

Carrer de Marqués de C. Sagrado
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Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14 / Nit Bus › N0 i N6

ADREÇA
Viladomat 2-8
08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
infantil@cotxeresborrell.net
facebook.com/
cccotxeresborrell
twitter.com/CCCBorrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques

HORARIS

Casal Infantil
De dilluns a divendres de
17 a 20 h
Punt d'informació
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h
Informació general del
centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat

Il·lustració (cc): Freepik

www.cotxeresborrell.net

TARDOR 2017

EL CASAL INFANTIL

NOVEMBRE

El Casal Infantil és un espai de lleure educatiu per a nens i nenes de 4
a 12 anys, on poder relacionar-se i experimentar amb la imaginació i la
creació des de l’acció. Mitjançant el joc com a eina educativa, oferim als
infants un paper actiu en el seu procés de desenvolupament.
Durant la setmana treballem l’educació en valors a partir de diferents
projectes: Tardes Kreatives (creativitat i desenvolupament de l’esperit
crític), Belluga’t (psicomotricitat i joc preesportiu), Cuina, Jocs Teatrals i
Tardes Experimentals.
El primer divendres de mes hi ha Ludoteca 0-3 anys.
Els infants poden assistir fins a
tres dies a la setmana. Dilluns:
exclusiu per als grans (9-12 anys).
De dimarts a divendres: lliure
elecció (4-12 anys).

Inscripcions: a partir del 7 de
setembre
Preu: 23.90€ al trimestre o
3.40€ tiquet diari (opció puntual)
Inici del Casal: 26 de setembre

SETEMBRE
EL CASAL SURT AL CARRER
Divendres 22 de setembre
De 16.30 a 19.30 h, a la placeta
de davant del Centre Cívic
De 4 a 12 anys. Gratuït

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 29 de setembre, 18 h
Espai Escènic Tísner
Gratuït

Espais de joc per passar una
bona estona jugant a l’aire lliure.
Jornada de portes obertes, el
casal ha estat d’obres aquest
estiu, vine a conèixe’l i fes-te’l teu!

Jugarem a ser arquitectes i
constructors manipulant diferents
materials per fer edificis, ponts,
carreteres... Us hi animeu?
CASTANYADA TERRORÍFICA
Divendres 27 d’octubre, 17.30 h
Túnel de la por: a partir de 9 anys
Desfilada disfresses: 4 a 8 anys
Preu 3.40€

TALLER ARTÍSTIC-CREATIU
Dret a ser jo!
Divendres 17 de novembre, 17 h

Aquesta tarda jugarem a ser
diferents. Disfresses, barrets,
perruques, teles i tots els accessoris que et puguis imaginar per
tal que et converteixis ens els
personatges que més t’agraden.

Reivindiquem els Drets dels
Infants! Farem autoretrats artístics
buscant la nostra identitat, per ser
respectada i estimada. Utilitzarem
una tècnica de monotípia i estampació Pop! A càrrec de Biribiotis.

ESPECTACLE FAMILIAR
Divendres 20 d’octubre, 18 h
A partir de 4 anys
Espai Escènic Tísner. Gratuït. Cal
recollir entrada. Aforament limitat.
Amb motiu del Festival Munt
de Mots
¡Bésame mientras me cuentas!
Charo Jaular (Castella i Lleó)
Una tarda divertidament terrorífica!
Túnel de la por pels més grans
i Desfilada de disfresses amb
una convidada molt especial pels
petits. En acabar, tot@s junt@s
menjarem castanyes i panellets!

Totes les activitats són gratis excepte aquelles on s'indiqui el contrari. Els infants no
usuaris del Casal hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta. Aforament limitat.

Amb motiu del Dia Internacional
dels Drets dels Infants

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 24 de novembre, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït
DESEMBRE
LUDOTECA FAMILIAR
Tots som especials!
Divendres 1 de desembre, 17 h
De 0 a 12 anys. Preu: 3.40€
Amb motiu del Dia Mundial de les
persones amb diversitat funcional

OCTUBRE
LUDOTECA FAMILIAR
Construïm sense parar
Divendres 6 d’octubre, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys
Preu: 3.40€

LUDOTECA FAMILIAR
Ens disfressem
Divendres 3 de novembre, 17 h
De 0 a 12 anys
Preu 3.40€

MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA: AQUÍ ES JUGA
Del 18 de desembre al 4 de gener
Del 18 al 22 de desembre,
16.30 a 19.30 h
Del 27 de desembre al 4 de gener,
11 a 13.30 h i 16.30 a 19.30 h
De 0 a 12 anys
Preu: 1.10€ per infant i sessió
Els infants han de venir
acompanyats per un adult
Més informació al díptic
específic i al nostre web
Aforament limitat

A partir de jocs inclusius, ens
posarem en diverses situacions
que ens faran entendre el dia
a dia de les persones amb
diversitats funcionals diferents:
invidents i mobilitat reduïda.

Espai lúdic de joc per a tots
els públics on poder descobrir,
experimentar i gaudir amb
les últimes novetats en jocs i
joguines sense oblidar-nos dels
grans clàssics.
Gran oportunitat de jugar en
família en diversos espais
adreçats a diferents grups
d’edat i de gaudir de totes les
activitats complementàries a la
mostra com tallers per a grans i
petits, cinema, espectacles i una
exposició de Jocs del món.
RENOVA JOGUINES
Punt d’intercanvi de joguines:
Del 19 al 20 de desembre
Recollida: d’11 a 13.30 h i de
16.30 a 19.30 h
Intercanvi: 21 de desembre d’11
a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h

