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
instagram.com/
infantilcotxeresborrell
twitter.com/CCCBorrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques
www.cotxeresborrell.net

instagram.com/infantilcotxeresborrell

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
hivern
Gener, febrer, març
i abril de 2019

Casal Infantil Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

HIVERN 2019

EL CASAL INFANTIL

MARÇ

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 en primera persona
i de manera lliure i espontània. 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 a partir de diferents propostes d’activitats entorn de
les temàtiques: Tardes Kreatives (creativitat i desenvolupament de l’esperit crític),
Belluga’t (psicomotricitat i joc preesportiu), Cuina, Jocs teatrals i Tardes Experimentals.
El primer divendres de mes també Ludoteca 0-3 anys. El segon dilluns de mes Jocs
de Taula a la Biblioteca Joan Oliver.
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 10 de gener
Preu: 23.90€ al trimestre o 3.40€
tiquet diari (opció puntual)
Portes obertes: 10 i 11 de gener
Inici i fi del trimestre: del 14 de gener
al 12 d’abril

GENER

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

FEBRER

JORNADES DE PORTES
OBERTES*
10 i 11 de gener, 17 a 20 h
De 4 a 12 anys. Gratuït

LUDOTECA FAMILIAR*
L’enfangada. Divendres 1 de
febrer, 17 a 20 h. De 0 a 12
anys. Preu: 3.40€

Obrim el casal a les famílies del
barri per tal que ens pugueu
conèixer i visitar l’espai, així com
jugar amb la selecció de joguines
triada acuradament seguint una
sèrie de valors ètics i pedagògics.

Ens divertirem mentre manipulem
un dels materials orgànics preferits, el fang! Fomenta la creativitat,
augmenta la capacitat de concentració i estimula la psicomotricitat.
Porteu roba de recanvi!

LUDOTECA FESTA
FM
MAJOR*
Divendres 18 de gener, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Gratuït

PETIT CINECLUB
BDC
El nen i el món
Divendres 8 de febrer, 18 h
Espai Escènic Tísner. + 7 anys. Cal
reserva. Gratuït. Aforament limitat.

Per la Festa Major del barri transformem la 1ra planta del centre
cívic en un gran espai de joc per
gaudir-lo en família. Amb espais
diferenciats per franges d’edat
amb diferents propostes de joc.
ESPECTACLE
FM
FAMILIAR
Cel de la Jojó
Cia. Inspira Teatre
Teatre, música amb titelles
Diumenge 20 de gener, 17.30 h
Envelat de la Avda. Mistral
+ 4 anys. Gratuït. Aforament
limitat. Cal reserva. Per a més
informació consulteu el fulletó de
Programació Cultural o el web.

Un nen petit viu amb la seva
família en una idíl·lica zona rural
del Brasil, fins que el seu pare ha
de marxar a treballar a la ciutat.
Descobrirà un altre món controlat
per la tecnologia i sobreviurà de la
manera més juganera i innocent.
ESPECTACLE FAMILIAR
Contes Retro Contes
Cia. La Fàbrica fantàstica. Titelles
Divendres 22 de febrer, 17.30 h
Espai Escènic Tísner
+ 5 anys. Preu: 2.50 €. Aforament
limitat. Cal reserva. Per a més
informació consulteu el fulletó de
Programació Cultural o el web.

LUDOTECA FAMILIAR*
Psi-co-mo-tri-ci-tat
Divendres 1 de març, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu 3.40 €

RUA DE CARNESTOLTES
Dissabte 2 de març, 17 h
Lloc de trobada: davant del
Centre Cívic Cotxeres Borrell

La psicomotricitat és de les
activitats que més gaudeixen
els infants perquè els permet
moure’s i expressar emocions en
llibertat i seguretat.

Un any més us animem a venir
per fer cada cop més gran la rua
de carnestoltes del barri de Sant
Antoni! Passejarem disfressades
pels carrers amb música i animacions. I en acabat, xocolata calenta.

PETIT CINECLUB
BDC
Les aventures del petit talp
Divendres 15 de març, 18 h
Espai Escènic Tísner
+ 2 anys. Gratuït. Aforament
limitat. Cal reserva prèvia.
Una producció d’animació txeca,
única i carregada de valors positius
com l’amistat, l’ecologisme, la creativitat o el respecte a la diferència.

TALLER FAMILIAR*
Teatre en família
Divendres 29 de març, 18 h
+ 5 anys. Gratuït. Aforament
limitat. Cal reserva prèvia
Proposem una tarda per jugar a
inventar i interpretar en un entorn
lliure i participatiu amb motiu del
Dia Mundial del Teatre.

ABRIL
LUDOTECA FAMILIAR*
La màgia dels contes
Divendres 5 d’abril, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys. Preu 3.40 €
Els contes són una eina plena
de possibilitats pel desenvolupament i gaudi dels infants.
Despertem-los la curiositat pels
contes i la lectura i potenciarem
la imaginació i la empatia.
PETIT CINECLUB
BDC
“El Grúfal” i “La Grufaleta”
Divendres 12 d’abril, 18 h
Espai Escènic Tísner.
De 3 a 6 anys. Gratuït. Aforament
limitat. Cal reserva prèvia
Descobreix l’encantador món
del Grúfal i de la seva petita filla,
la Grufaleta...Dues aventures
plenes de tendresa i valors.

Petit Cineclub. Cal reserva prèvia.
Aforament limitat
* Els infants han de venir acompanyats
d'una persona adulta.

ESPECTACLE FAMILIAR
Les Clink Cia. Les Bianchis
Teatre amb titelles
Dissabte 6 d’abril, 17.30 h
Espai Escènic Tísner
+ de 4 anys. Gratuït. Aforament
limitat. Cal reserva. Per a més
informació consulteu el fulletó de
Programació Cultural o el web.
MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA. Aquí es juga
Espai de joc per a tota la família.
17-21 de desembre, 16.30-19.30 h
Del 24 de desembre al 4 de
gener*, 11-13.30 h i 16.30-19.30 h
*24 i 31 de desembre només matí.
De 0 a 12 anys
Preu: 1.10€ per infant i sessió.
Aforament limitat. Els infants
han de venir acompanyats d'una
persona adulta. Més informació al
díptic específic o al nostre web.
FM
BDC

Amb motiu de la Festa Major
Activitat que forma part del circuit
Barcelona Districte Cultural

