Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

CASAL INFANTIL
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, V9 / 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
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

Casal Infantil
Cotxeres Borrell

Programació
tardor

Setembre, octubre,
novembre i desembre
de 2018

Casal Infantil Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

TARDOR 2018

SETEMBRE

EL CASAL INFANTIL
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.
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 6 de
setembre
Preu: 23.90€ al trimestre o 3.40€
tiquet diari (opció puntual)
Portes obertes: 6 i 7 de setembre
Inici i fi del Casal: del 12 de
setembre a l’11 de desembre

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

OCTUBRE
LUDOTECA FAMILIAR
Una mà de contes
Divendres 5 d’octubre, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu: 3.40 €
Els contes afavoreixen la imaginació, essencial per a esdevenir
persones creatives, flexibles i
àgils. Véns a conèixer la nostra
sel·lecció? Hi havia una vegada...
CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 19 d’octubre, 17.30 h
A partir de 8 anys. Gratuït
ESPECTACLE FAMILIAR
El Coet Invisible. Sherezade
Bardají. Ombres, llums i colors
Divendres 19 d’octubre, 18 h
A partir de 3 anys. Gratuït. Cal
reservar entrada. Aforament limitat
L’univers està ple de contes, alguns
són tan grans que quasibé no hi
caben, altres són tan petits que
s’amaguen entre les estrelles,
però nosaltres tenim un coet per
viatjar-hi... En motiu del Festival de
narració oral Munt de Paraules

ESPECTACLE FAMILIAR
Petits Músics
Cia. Mumusic Circus. Circ
Divendres 26 d’octubre, 17.30 h
Públic familiar. Espai Escènic
Tísner. Gratuït. Cal reservar
entrada. Aforament limitat
A la Clara li agrada badar i taral·
lejar melodies... A en Marçal li
agrada jugar amb instruments i
posar‐se cap per avall. Junts composen cançons i naveguen d'un
joc a l'altre sense ordre ni criteri.
Un espectacle poètic i sensible
que diverteix a petits i grans. Espectacle que forma part del Circuït
Barcelona Districte Cultural
CASTANYADA TERRORÍFICA
Divendres 26 d’octubre, 17 h
Dels 4 als 8 anys: Desfilada de
disfresses. A partir de 9 anys:
Túnel de la por. Preu 3.40 €
Vols passar una tarda de por?
Tenim propostes per a totes les
edats! En acabar, menjarem castanyes i panellets per celebrar-ho!

JORNADES DE PORTES
OBERTES
6 i 7 de setembre de 17 a 20 h
De 4 a 12 anys. Gratuït
Explicarem el projecte educatiu
a les famílies mentre els infants
descobreixen l'acurada selecció
de joguines pedagògiques. Tots
els infants han de venir acompanyats d’una persona adulta.

PARK(ING) DAY
Divendres 21 de setembre, 17 h
C/ Parlament davant ptge. Calders
Ocuparem una plaça d'aparcament
i la transformarem en espai de joc.
CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 28 de setembre, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

NOVEMBRE
LUDOTECA FAMILIAR
Atrapem els somnis
Divendres 9 de novembre, 17 h
De 0 a 12 anys. Preu 3.40 €
Parlarem dels somnis i de com
crear un bon ambient per anar
a dormir. Fabricarem atrapasomnis per capturar els malsons!
SORTIM AL CARRER!
Celebració del Dia Mundial dels
Drets dels Infants amb els casals
infantils de l’Eixample
Divendres 16 de novembre,
16.30 h. Edifici La Model
Espai de joc participatiu adreçat a
infants de 0 a 12 anys i les seves
famílies, amb els jocs de construcció de la “Città Infinita” per
construir, inventar i socialitzar!

DRET A JUGAR!
Tarda de joc
Divendres 23 de novembre, 18 h
Jugar és un dret fonamental perquè la vida dels infants no es pot
concebre sense joc. És l'activitat
principal de la infància, i per als
adults jugar és un indicador de
salut física i mental. Juguem?!
En motiu del Dia Internacional
dels Drets dels Infants

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 30 de novembre, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

DESEMBRE
MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA. Aquí es juga
17-21 de desembre, 16.30 a 19.30 h
24 de desembre al 4 de gener*,
11-13.30 h i 16.30-19.30 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 o al
nostre web. Aforament limitat.
* 24 i 31 de desembre només matí

Espai de joc on 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. Diversos espais adreçats
a diferents grups d’edat, amb
activitats complementàries a la
mostra com tallers per a grans i
petits, cinema, espectacles...

