Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Carrer de Marqués de C. Sagrado

a

ud

ng
l·l

ra

Pa

sc

el

Bla

ray

Ga

Abril, maig i juny
de 2019

i
Av

er

rr
Ca

e
od

Programació
primavera

ADREÇA

Viladomat 2-8
08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
infantsenfamilia@
cotxeresborrell.net
Facebook: cccotxeresborrell
Twitter:@cccotxeresborrell
Instagram:@culturacotxeresborrell
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
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: Daiga Ellaby (Infants en família), Lisa Johnson (Tallers en família)

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

PRIMAVERA 2019

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 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 8 d’abril
Preu: 36€ el trimestre
Preu reduït: famílies
monoparentals i nombroses
Inici del servei: 23 d’abril

PROGRAMACIÓ DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
Activitats reservades a les famílies usuàries del servei.
XERRADA
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA
Amb Anahí Sarasola de
conlarazonyelcorazon.com

XERRADA
COM ACOMPANYAR EL JOC
Amb Itziar Aranaz. Amb el suport
de la Xarxa d’Educació Lliure

La Comunicació no violenta ens
apropa a una nova mirada que
ens ajuda a mantenir una qualitat
de relació en la família, on predominen l’escolta empàtica, el respecte i la comprensió en tots els
espais i cap a totes les persones
que la conformen.

Els infants aprenen i es relacionen
amb el món a través del joc. Quin
ha de ser el paper dels adults en
aquest procés? Com podem promoure situacions i espais perquè
la màgia de l'aprenentatge flueixi?

Aquest servei consisteix en la cessió d'espais, material lúdic i altres
elements de l'equipament a grups
de mares i pares, organitzats per
ACTIVITATS DEL CASAL INFANTIL
Per a infants de 0 a 12 anys.
Han de venir acompanyats d'un
adult. Aforament limitat.
Sant Jordi
Dimarts 23 d’abril, de 17 a 20 h
Placeta davant del centre cívic
Amb la col·laboració de la
Biblioteca Joan Oliver
Ludoteca familiar solidària
Divendres 3 de maig, de 17 a 20 h
Preu: aliments i estris de neteja
personal
Ludoteca
Juguem a l'engròs amb motiu
del dia Internacional del joc
Divendres 24 de maig, 17 h
Preu: 3.40€
Amb la col·laboració de Jugaia

Quan tenim infants, la relació amb
els nostres pares i mares canvia.
Els rols familiars es reestructuren.
No sempre és fàcil acompanyar els
propis moviments o comprendre els
dels altres. Aprofundirem per acompanyar els canvis que s'hi donen.
Convidem fortament als avis i àvies
que queden a càrrec dels infants.

ESPECTACLE FAMILIAR
SILVER DROPS

Dansa Contemporània
Dissabte 4 de maig, 17.30 h
De 0 a 8 anys
Espai Escènic Tísner
Preu: 3 €
Espectacle visual, en el qual 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.

Ludoteca familiar
Jocs d'aigua!!!
Divendres 7 de juny, 17 h
Preu: 3.40 €
TALLERS EN FAMÍLIA
Inscripcions a partir de l'1 d'abril i
fins exhaurir places.

XERRADA – QUAN NEIX UN
NADÓ NEIX UN AVI I UNA ÀVIA
Amb el suport de la Xarxa
d’Educació Lliure

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

CONTE MUSICAT – SEGUEIX
CANTANT I TROBARÀS EL
CAMÍ A CASA
Amb Anna Barros i Glòria Granell

Ioga amb nadons
Grup A: dijous, 10.15 a 11.15 h
Grup B: dijous, 11.30 a 12.30 h
Preu: 44,73 € (9 sessions)
Per a nadons de 2 a 12 mesos

Aquesta és una experiència ritual
que ens portarà a viatjar pels paisatges africans de la mà de la saviesa
ancestral dels Himba. A través del
llenguatge musical explorarem el
vincle afectiu que comença abans
de la gestació, quan la mare somia
amb el seu fill o filla. Perquè la música té la màgia d’activar capes de
l’ànima que no activen les paraules
i d'explorar les emocions més profundes que tenim guardades.

Música per a nadons
Dimarts d’11.15 a 12.15 h
Preu: 44,73 € (9 sessions)
Per a nadons de 2 a 12 mesos
Música per a infants
Dimarts de 10 a 11 h
Preu: 44,73 € (9 sessions)
Per a infants d’1 a 3 anys

Dansa amb nadons
Dimarts de 17 a 18 h
Preu: 44,73 € (9 sessions)
Per a nadons de 3 a 18 mesos
Dansa amb infants
Dimarts de 18 a 19 h
Preu: 44,73 € (9 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

