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CASAL INFANTIL
COTXERES BORRELL

Gener, febrer i març
de 2018

Carrer de Marqués de C. Sagrado

i
Av
ng
a
ud
al

r
Pa
l

·le

las

rB

rre

Ca

y

ara

eG

d
co

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

HIVERN 2018

EL CASAL INFANTIL

FEBRER

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 i l'esperit crític a partir
a partir de diferents ambients i activitats: Tardes Kreatives (potenciar
la creativitat), Belluga’t (psicomotricitat i joc preesportiu), Cuina, Jocs
teatrals i Tardes Experimentals. El primer divendres de mes hi ha
Ludoteca per a infants i nadons de 0 a 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).

Inici renovacions: 11 de desembre
Inici inscripcions: 11 de gener
Preu: 23.90€ al trimestre o
3.40€ tiquet diari (opció puntual)
Inici del Casal: 15 de gener

MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA: AQUÍ ES JUGA
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

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 molt més.

GENER
JORNADES DE PORTES
OBERTES
Dijous 11 i divendres 12 de
gener, 17 h
De 4 a 12 anys. Gratuït

LUDOTECA FESTA MAJOR
De pel.lícula
Divendres 19 de gener, 17 h
De 0 a 12 anys. Gratuït

Coneix l'espai i fest-te’l teu! Tots
els infants han de venir acompanyats d’un adult.
ESPECTACLE FAMILIAR
Diumenge 21 de gener, 17.30 h
Envelat de l’Av. Mistral
A partir de 3 anys. Gratuït
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LUDOTECA FAMILIAR
Endevina la pel·lícula
Divendres 2 de febrer, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu: 3.40€
Endevinarem pel·lícules fent
mímica. Tens clar quins són els
trets característics d'un personatge i com fer-los? Rebrem la
visita d’un actor professional que
tot jugant us donarà pautes per
treballar l’expressió corporal.
Deixarem de costat la vergonya i
en ho passarem genial!
RUA DE CARNESTOLTES
Dissabte 10 de febrer, 17 h
Lloc de trobada: davant del
Centre Cívic

ESPECTACLE FAMILIAR
Dissabte 3 de febrer, 17.30 h
A partir de 4 anys
Espai Escènic Tísner. Gratuït. Cal
recollir entrada. Aforament limitat.
Aquest espectacle forma part del
circuit Barcelona Districte Cultural
EL BOSC COM BALLA
Cia. CAL Teatre
El bosc com balla tracta els
valors de la identitat, la responsabilitat individual i el respecte a
l’entorn. Atenent al públic infantil,
es reflexiona sobre l’adquisició
de valors socials i cívics.
CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 16 de febrer, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

Veniu a participar a la rua del barri
amb els tabalers “Bocs de Can
Rosés” i els seus ritmes. Veniu
disfressats! I en acabar, xocolata
calenta de la Pastisseria Calderón!
MARÇ
LUDOTECA FAMILIAR
Karaoke “Bandes sonores”
Divendres 2 de març, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu 3.40€
Us hem preparat un karaoke espectacular! Sonaran les bandes
sonores de les pel·lícules i dels
dibuixos animats que més us
agraden perquè llueixis com un
cantant professional. Fes gàrgares i deixa’ns bocabadats!!

Dedicada al cinema infantil. Et
podràs vestir igual que els teus
personatges preferits i fer-te una
foto al fotoreclam de la pel·lícula.

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 23 de març, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

EL PORC FEROTGE
Cia. Producciones Essenciales
Espectacle d’actors amb titelles,
on aprenem a conviure des de
l’humor amb les nostres pors.

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.

CONCERT FAMILIAR
Divendres 9 de març, 17.30 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït. Cal
recollir entrada. Aforament limitat.
Aquest espectacle forma part del
circuit Barcelona Districte Cultural
BARCELONA CLARINET
PLAYERS
Artistes: Manuel Martínez, Javier
Vilaplana, Martí Guasteví, Alejandro Castillo
Innovació, fusió, interdisciplinarietat i pedagogia caracteritzats
per un minuciós treball cambrístic i una cuidada i enèrgica
posada en escena.
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Amb motiu
de la Festa
Major de
Sant Antoni

