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CASAL INFANTIL
COTXERES BORRELL

Abril, maig i juny
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

Facebook: cccotxeresborrell
Twitter:@cccotxeresborrell
Instagram:@infantilcotxeresborrell
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

Fotografies Creative Commons: Snapwire (Maig), Andrew Seaman (Juny)

ADREÇA
Viladomat 2-8
08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
infantil@cotxeresborrell.net

Casal Infantil Cotxeres Borrell

Casal Infantil
Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

PRIMAVERA 2019

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 a
partir de diferents propostes d’activitats orientades a enriquir el joc lliure dels infants.
El primer divendres de mes hi ha Ludoteca 0-3 anys. El primer dilluns de mes, jocs
de taula a la Biblioteca Joan Oliver.
Els infants podran assistir/escollir 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 8 d’abril
Preu: 23.90€ al trimestre o 3.40€
tiquet diari (opció puntual)
Inici i fi Casal: del 23 d’abril al 21 de juny

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

CASAL ARTÍSTIC PETIT TÍSNER ESTIU

LUDOTECA FAMILIAR
SOLIDÀRIA
Divendres 3 de maig, 17 a 20 h
De 0 a 12 anys
Preu: aliments i estris
d’higiene personal

ESPECTACLE FAMILIAR
Silver Drops
Dansa Contemporània (40')
Dissabte 4 de maig, 17.30 h
Espai Escènic Tísner
De 0 a 8 anys

Com cada any, des del casal
volem col·laborar amb les persones que més ho necessiten
i aquesta vegada col·laborem
amb l'ONG de Veí a Veí. Substituïm el preu de l’entrada per
aliments i estris d’higiene personal. Al web del casal infantil
trobareu quins productes son de
màxima necessitat.

Espectacle visual on el moviment,
la plasticitat estètica i una acurada
selecció musical es combinen per
transportar-nos a un viatge fascinant sobre el món de l’aigua.

L’escola Petit Tísner d’arts escèniques obre les seves portes també al juliol.
Treballarem tècniques d’interpretació, veu i cant, cos i moviment…
De l’1 al 26 de juliol
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Divendres 12 i 26 de juliol serà fins les 18 h,
per realitzar la Mostra Final
Preu per torn: 161,50 €
Preu per setmana: 80,75 €
Inscripcions*: a partir del 29 d’abril de 10h a 21 h. Places Limitades.
NOVETAT! Inscripcions en línia disponibles.
*Pel benefici de l’infant i del grup, si no es realitza la inscripció al torn sencer no
es garanteix la seva participació a la mostra final.
Reunió informativa famílies: dijous 13 de juny a les 20 h
Petits artistes A: de 4 a 6 anys (P3*, P4, P5). *Imprescindible tenir els 4 anys fets
Petits artistes B: de 6 a 9 anys (1r, 2n i 3r)
Teloners: de 9 a 12 anys (4rt, 5è i 6è)
Debutants: de 12 a 17 anys (ESO i Batxillerat)

ABRIL
SANT JORDI AL CARRER!
Dimarts 23 d’abril
A partir de les 17 h
Placeta davant del centre cívic
De 0 a 12 anys
Enguany la nostra proposta et
permetrà experimentar amb
la literatura en suport digital.
També una expo-joc on podràs
descobrir amb lupes analògiques
i digitals les il·lustracions ocultes.
Llibres, apps, lupes i jocs. T'ho
perdràs? Amb la col·laboració
d'AppArte.

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 10 de maig, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

DIA INTERNACIONAL DEL JOC
Jocs a l’engròs
Divendres 24 de maig, 17 h
De 0 a 12 anys
Preu: 3.40€
Jugar és divertit, però jugar
a l'engròs encara ho és més.
Descobreix amb nosaltres jocs
on totes juguem plegades per
fer construccions d'incomptables
peces i inacabables possibilitats.
Amb la col·laboració de Jugaia.

JUNY
LUDOTECA FAMILIAR
Jocs d’aigua!!!
Divendres 7 de juny
A partir de les 17 h
De 0 a 12 anys
Preu: 3.40€
Les ludoteques familiars ja
s’acaben… I ens volem acomiadar JUGANT! Els jocs d’exterior
sempre son una bona opció
quan fa calor i si hi posem una
mica d’aigua, sempre son garantia d’èxit. Us hi esperem!

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 14 de juny, 18 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït

Per les activitats que es porten a terme a l’Espai Escènic Tísner (cinema i espectacles)
s’habilitarà una zona per guardar els cotxets.
Els dies de ludoteca familiar tots els infants han de venir acompanyats d'una persona adulta.

