Casal Infantil
Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

Programació
primavera

CASAL INFANTIL
COTXERES BORRELL

Abril, maig i juny de
2018

Carrer de Marqués de C. Sagrado
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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
www.cotxeresborrell.net

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 (portada) i Olivia García Trunas (Sant Jordi). Fotografies: lliures de drets

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

HIVERN 2018

EL CASAL INFANTIL

MAIG

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 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 0-3 anys.

LUDOTECA FAMILIAR
SOLIDÀRIA
“La fam no fa vacances”
Divendres 4 de maig de 17 a 20 h
De 0 a 12 anys
Preu: aliments que no caduquin
en poc temps

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)
Renovacions: des del 5 de març
Inscripcions: des del 3 d’abril
Preu: 23.90€ al trimestre o
3.40€ tiquet diari (opció puntual)
Inici del Casal: 3 d’abril
Reunió Casal d’estiu Petit Tísner:
dijous 7 de juny a les 20 h

Que cal dur per a inscriure's:
• DNI del tutor/a
• Llibre de família
• Targeta sanitària de l’infant
• Carnet de vacunes

ABRIL
LUDOTECA FAMILIAR
El món del paper
Divendres 6 d'abril, de 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu: 3,40 €

SANT JORDI AL CARRER!
Dilluns 23 d’abril a partir de
les 17 h
A la placeta del davant del
Centre Cívic

T’imagines que tot estigués fet
de paper? Papiroflexia, construcció de cabanes, piscines de
papers... T’animes?

Sant Jordi és una festivitat per
viure-la al carrer. Omplirem la
placeta de colors amb tallers i
activitats.
Màscares dels personatges de la
diada, punts de llibre amb diferents tècniques... i molt més!
Us hi esperem!

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 20 d’abril, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

Totes les activitats són de franc exceptuant aquelles on s’indiqui el contrari.
Els infants no usuaris del Casal hauran
d’anar acompanyats d’un adult. Aforament limitat.

Intentarem superar el recapte de
l’any passat, 53 k!!! Porta aliments
i te’ls substituirem per el preu de
l’entrada. I, com sempre, jocs
i diversió a la ludoteca. En col·
laboració amb el Banc d’aliments.

MENJADORES PER OCELLS
Divendres 18 de maig de 17 a 20 h
De 4 a 12 anys. Gratuït
Farem menjadores per ocells,
les anirem a penjar als arbres de
l’interior d’illa dels Tres Tombs i
els observarem amb prismàtics.
Quin varietat d’ocells tenim a
Sant Antoni? No t’ho preguntis
més i vine a descobrir-ho!
Amb la col·laboració de l’Aula
Ambiental de la Sagrada Família
DIA INTERNACIONAL DEL JOC
Divendres 25 de maig, 17 h
De 0 a 12 anys. Gratuït

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 11 de maig, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

Juguem, juguem i juguem!
Us volem proposar una tarda
de joc sense límits, crearem
diferents espais i els podreu
utilizar com més us divertieixi.
Consulteu les activitats comple·
mentàries al web del centre.

JUNY
LUDOTECA FAMILIAR
Tothom a l’aigua!
Divendres 1 de juny, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu 3.40€

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 15 de juny, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

Proposem una tarda passada
per aigua! Vine amb roba de
recanvi i gaudeix al màxim!
CASAL ARTÍSTIC PETIT
TÍSNER ESTIU
Del 25 de juny al 20 de juliol Del
Dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Divendres 6 i 20 de juliol fins les
18 h, per realitzar la Mostra Final.
Preu per Torn: 158 €
Preu per setmana: 79€
Inscripcions* a partir del 23 d’abril
Places Limitades!
*Pel benefici de l’infant, si no es fa el
torn sencer no es garanteix la seva
participació a la mostra final.

L’escola Petit Tísner d’arts
escèniques obre les seves
portes també al juliol.
Treballarem tècniques
d’interpretació, veu i cant, cos i
moviment...
Petits artistes A. Infants de 4 a
6 anys (P3, P4, P5)
Petits artistes B. Infants de 6 a
9 anys (1r, 2n i 3r)
Teloners. Infants de 9 a 12
anys (4rt, 5è i 6è)
Debutants. Joves de 12 a 17
anys (ESO i Batxillerat)

