Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

Programació
tardor

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Setembre, octubre,
novembre i desembre
de 2018

Carrer de Marqués de C. Sagrado
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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. Dissabtes de
setembre tancat
Punt d'informació
Informació general del
centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h

Fotografies Creative Commons: MakeLessNoise (Música per a nadons), Tim Klapdor (Dansa amb infants)

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6

Petita Infància Cotxeres Borrell

Petita Infància
Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

TARDOR 2018

CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES ORGANITZADES

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.
52 €/trimestre (13 sessions)
Grup B: Dijous de 10 a 12 h.
44 €/trimestre (11 sessions)
Inscripcions: a partir del 3 de
setembre
Preu reduït: famílies
monoparentals i nombroses
Inici: dijous 13 de setembre

PROGRAMACIÓ DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
Activitats reservades a les famílies usuàries del servei.
XERRADES
XERRADA –
LÍMITS I CONFLICTES
Amb Magda Solera i Itziar
Aranaz. Amb el suport de la Xell,
Xarxa d'Educació Lliure
Dijous 27 de setembre
Hem d'ensenyar a compartir als
nostres fills i filles?
Com podem intervenir quan tenen un conflicte amb un altre
infant per fomentar que desenvolupin recursos propis?
XERRADA – COM
ACOMPANYAR EL MOVIMENT
PSICOMOTOR DELS INFANTS
Amb Itziar Aranaz. Amb el suport
de la Xell, Xarxa d'Educació Lliure
Dijous 25 d’octubre
Les criatures no paren quietes!
Per a què els serveix el moviment als infants?
Com afavorir un desenvolupament motriu harmònic.
SORTIDA A L’HORT URBÀ DE
SAGRADA FAMÍLIA
AMB L’AULA AMBIENTAL
Dimarts 2 d’octubre

XERRADA – ÉS NORMAL
PIXAR-SE DE RIURE?
Amb Mireia Grossman de l'Espai
Alè, Espai de salut
Dijous 15 de novembre
El sòl pelvià és el grup de músculs
que tapissen la pelvis. La maternitat, el restrenyiment, les males
postures… són factors de risc.
Aprèn els perquès: què agredeix al
perineu, com funciona, que podem
fer i, sobretot, què no hem de fer.
XERRADA – COM
ACOMPANYAR LES
EMOCIONS DELS INFANTS
Amb Magda Solera i Itziar
Aranaz. Amb el suport de la Xell,
Xarxa d'Educació Lliure
Dimarts 20 de novembre
Amb motiu del Dia dels Drets
dels infants
La rabia, la por, la tristor en els
nostres fills i filles, són emocions que moltes vegades ens
remouen i ens costa saber com
acompanyar. Parlarem com és el
desenvolupament en el 0-3, què
necessiten de nosaltres i quin
llenguatge fem servir.

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

LUDOTEQUES DEL CASAL INFANTIL
Per a infants de 0 a 12 anys. Han de venir acompanyats d'un adult.
Aforament limitat.
Ludoteca: Una mà de contes
Divendres 5 d’octubre, 17 h
Preu: 3,40 €
MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA – “AQUÍ ES JUGA”
Del 17 de desembre al 4 de
gener
Del 17 al 21 de desembre
de 16.30 a 19.30 h
Del 24 de desembre al 4 de
gener d'11 a 13.30 h i de 16.30
a 19.30 h
Preu: 1.10€ per infant i sessió
Per a més informació
consulteu el díptic específic o
cotxeresborrell.net

Ludoteca: Atrapem els somnis
Divendres 9 de novembre, 17 h
Preu: 3.40 €
Espai 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 i
de rebre assessorament per un
consum responsable, no sexista i
respectuós amb el medi ambient.

TALLERS EN FAMÍLIA
Inscripcions a partir del 12 de
setembre i fins exhaurir places.
Més informació al llibret de Tallers o cotxeresborrell.net
Ioga amb nadons
Grup A: dijous, 10.15 a 11.15 h
Grup B: dijous, 11.30 a 12.30 h
Preu: 49,69 €. Edat: 2-12 mesos

Dansa amb nadons
Dimarts de 17 a 18 h
Preu: 49,69 €. Edat: 3-18 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 €
Edat: 18 mesos a 3 anys

Música per a nadons
Dimarts d’11 a 12 h
Preu: 49,69 €. Edat: 2-12 mesos

Música per a infants
Dimarts de 10 a 11 h
Preu: 49,69 €. Edat: 1-3 anys

Danses africanes en família
Grup A: Divendres de 17 a 18 h
Grup B: Divendres de 18 a 19 h
Preu: 44,73 €. Edat: 2-5 anys

