Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

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
infantsenfamilia@
cotxeresborrell.net
facebook.com/
cccotxeresborrell
twitter.com/CCCBorrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques
www.cotxeresborrell.net

HORARIS

Dilluns a divendres
de 9 a 22 h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h.
Punt d'informació
Informació general del
centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h

Petita Infància
Cotxeres Borrell

Programació
hivern
Gener, febrer i març
de 2018

HIVERN 2018

CESSIÓ D’ESPAIS DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA

DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
De 0 a 3 són espais de trobada i
interrelació en el que les famílies
poden compartir l’experiència de
la criança en un entorn educatiu
i lúdic amb materials especialitzats i suport professional.
Per als infants és un espai de joc
i de socialització que els posa
en relació amb altres infants en
un ambient segur i estimulant on
troben joguines i materials adequats al seu moment evolutiu.
Per les famílies esdevé un lloc de
trobada, de relació i d’intercanvi
per compartir les seves inquie-

tuds, en un moment vital especialment intens.
Cal inscripció prèvia i les places
són limitades.
Grup A: Dimarts de 10 a 12 h
Grup B: Dijous de 10 a 12 h
Inscripcions: A partir de l'11 de
gener
Renovacions: A partir de l'11 de
desembre
Preu: 40€ al trimestre
Preu reduït per a famílies
monoparentals i nombroses
Inici del servei: 16 de gener

Cessió d'espai a grups de famílies organitzades: aquest servei
consisteix en la cessió d'espais,
material lúdic i altres elements de
l'equipament a grups de mares i
pares, organitzats per a la realitza-

ció d'activitats relacionades amb el
suport a la criança.
Per a més informació consulteu
possibilitats i condicions.

Xerrades reservades als usuaris del servei De 0 a 3:
XERRADA – ALIMENTACIÓ
XERRADES
NATURAL PER ALS NOSTRES
FILLS I FILLES
AMB CAROLINA HARBOE
Dimarts 23 de gener

XERRADA – CRIANÇA
RESPECTUOSA: COM
ACOMPANYAR DES DE L’AMOR
AMB ELISENDA PASCUAL
Dimarts 20 de febrer

Definirem l'alimentació natural i
on trobar-la. Parlarem de les proteïnes vegetals i la seva importància en la dieta, dels cereals i
com variar-los. Planificarem un
menú equilibrat per a tota la família i explicarem els aliments a evitar. Donarem pautes per enriquir
el menjar d'aquells que mengen
poc. I sortirem amb una idea clara de com donar el millor als que
més estimem en aquest món!

Els infants apareixen a les nostres vides amb el do de remoure els pilars establerts per tants
anys de recorregut personal.
Sovint se'ns fa difícil adaptar-nos
a les seves demandes i acabem
portant-los al nostre terreny una
vegada i una altra. T'has plantejat mai que hi ha una altra manera de conviure amb els infants?
T'atreveixes a qüestionar-te els
teus principis de criança?

LUDOTEQUES DEL CASAL INFANTIL
Divendres de 17 a 20 h. Per a infants de 0 a 12 anys. Han de venir
acompanyats d'un adult. Aforament limitat.
De pel.lícula
19 de gener. Gratuïta
Amb motiu de la Festa
Major de Sant Antoni

Endevina la pel·lícula
fent mímica
2 de febrer
Preu: 3.40 €

TALLERS EN FAMÍLIA
Inscripcions a partir del 18 de desembre i fins exhaurir places.
Massatge per a nadons
Dilluns de 17 a 18 h
Del 15 de gener al 12 de febrer
Preu: 24,85 €* (5 sessions)
Per a nadons d'1 a 12 mesos.
Reflexologia per a nadons
Dilluns de 17 a 18 h
Del 19 de febrer al 19 de març
Preu: 24,85 € (5 sessions).
Per a nadons d’ 1 a 18 mesos.

XERRADA – EL JOC EN ELS
INFANTS DE 0 A 3 ANYS
AMB L’EQUIP DE JUGAIA
Dijous 8 de març
Una jornada pràctica sobre el joc en
l'etapa dels 0 als 3 anys. Com n'és
d'important, com evoluciona, amb
què jugar, com triar una joguina...

Karaoke de
bandes sonores
2 de març
Preu: 3.40 €

Ioga amb nadons
Grup A: dilluns d’10.15 a 11.15 h
Grup B: dilluns d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a nadons de 2 a 12 mesos.
Música per a nadons
Divendres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a nadons de 2 a 12 mesos.

Música per a infants
Divendres de 10.15 a 11.15 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a infants d’1 a 3 anys.
Dansa amb nadons
Dimarts de 17 a 18 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a nadons de 3 a 18 mesos.
Dansa amb infants
Grup A: Dimarts de 18.15 a 19.15 h
Grup B: Dimecres de 17 a 18 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a infants de 18 mesos
a 3 anys.
Danses africanes
en família
Divendres de 17.45 a 18.45 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a infants de 2 a 5 anys.
NOU

Per a més informació consulteu el llibret de Tallers o cotxeresborrell.net

