Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

Programació
hivern

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Gener, febrer, març
i abril de 2019

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

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

Fotografies Creative Commons: Jason Leung (Ludoteques)

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

Petita Infància Cotxeres Borrell

Petita Infància
Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

HIVERN 2019

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 i per les famílies esdevé un lloc
de trobada, de relació i d’intercanvi
per compartir amb altres famílies

les seves inquietuds, en un moment vital especialment intens.

L’accés requereix inscripció prèvia i un compromís trimestral. Les
places són limitades.
Grup A: Dimarts de 10 a 12 h
Grup B: Dijous de 10 a 12 h
Inscripcions: a partir del 7
de gener
Preu: 52 € el trimestre
Preu reduït: famílies
monoparentals i nombroses
Inici del servei: 15 de gener

PROGRAMACIÓ DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
XERRADA – CANVI DE
BOLQUERS I CONTROL
D’ESFÍNTERS
Amb Magda Solera. Amb el suport
de la Xarxa d’Educació Lliure
El moment del canvi de bolquers
és ideal per a gaudir del contacte,
de la mirada, per parlar del propi
cos i per preparar el terreny pel futur control d’esfínters. Però a vegades; no volen, es mouen molt,
poden caure… tenim les condicions adequades? Coneixem els indicis que ens indiquen que arriba
el moment de deixar el bolquer?
XERRADA – RELACIONS
ENTRE GERMANXS
Amb Marc Alcega. Amb el suport
de la Xarxa d’Educació Lliure
“Jo primer...!”, “És meu...!”. A nosaltres, mares i pares, aquests crits
ens alimenten molts fantasmes!
Ho intentem acompanyar com
podem, quan podem, si podem!
Quan alhora, entre germanxs es
donen algunes de les situacions
més boniques i entendridores…

XERRADA – DESLLETAMENT
Amb Itziar Aranaz. Amb el suport
de la Xarxa d’Educació Lliure
Des que va néixer has gaudit
de la lactància, d’aquesta relació
única i meravellosa. Potser has
viscut dificultats, o potser ha estat tot molt fàcil, però ara… vols
iniciar una altra etapa.
TALLER SOBRE PORTEIG
Amb el suport de Kangura
Portar al teu infant amb portabebès no solament és increïblement
pràctic i útil per integrar-lo en la
teva vida diària sinó que a més és
la manera d'oferir-li l'entorn més
ric i beneficiós possible. Però,
no tots els portabebès cuiden
de nosaltres ni del nostre infant.
Com han de ser? Quina és la
posició adequada per afavorir un
correcte desenvolupament de la
columna? Com col·locar-los?
Xerrades reservades a les
famílies usuàries del servei.

ENGANXA'T A JUGAR EN UNA
INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA
Dissabte 19 de gener, d'11h a 13h
Amb Sandra Rodríguez
d'Experiències Creatives
Fins a 5 anys. Gratuït

LUDOTEQUES DEL CASAL INFANTIL
Per a infants de 0 a 12 anys.
Han de venir acompanyats d'un
adult. Aforament limitat.
Ludoteca Festa Major
Divendres 18 de gener, 17 h
Gratuït
Ludoteca familiar
La gran enfangada
Divendres 1 de febrer, 17 h
Preu: 3.40€
Ludoteca familiar
“Psi-co-mo-tri-ci-tat”
Divendres 1 de març, 17 h
Preu: 3.40 €

MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA – “AQUÍ ES JUGA”

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. El 24 i 31 de desembre
només matí
Preu: 1.10€ per infant i sessió
Per a més informació consulteu el
díptic específic o cotxeresborrell.net

Ludoteca familiar
La màgia dels contes
Divendres 5 d’abril, 17 h
Preu: 3.40 €
TALLERS EN FAMÍLIA
Inscripcions a partir del 10 de
desembre i fins exhaurir places.

Ioga amb nadons
Grup A: dijous, 10.15 a 11.15 h
Grup B: dijous, 11.30 a 12.30 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a nadons de 2 a 12 mesos

CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES ORGANITZADES

Música per a nadons
Dimarts d’11 a 12 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a nadons de 2 a 12 mesos

Aquest servei consisteix en la cessió d'espais, material lúdic i altres
elements de l'equipament a grups
de mares i pares, organitzats per

Música per a infants
Dimarts de 10 a 11 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a infants d’1 a 3 anys

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

Vine i participa de la transformació d'un espai jugant amb postits. Volem cobrir tota una sala!!
Una activitat en família on cada
persona juga el seu paper. Enganxar i escriure, estampar i riure, res no faltarà. Amb motiu de la
festa major de Sant Antoni.

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, 18 a 19 h
Grup B: dimecres, 16.45 a 17.45 h
Preu: 49,69 € (10 sessions)
Per a infants de 18 mesos a 3 anys
Danses africanes en família
Grup A: divendres, 17 a 18 h
Grup B: divendres, 18 a 19 h
Preu: 44,73 € (9 sessions)
Per a infants de 2 a 5 anys
A les sessions dels tallers familiars
només pot entrar una sola persona adulta. Més informació al llibret
de Tallers o cotxeresborrell.net

