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

Facebook: cccotxeresborrell
Twitter:@cccotxeresborrell
IG: @infantilcotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques

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 2019

Casal Infantil Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

TARDOR 2019

EL CASAL INFANTIL

SETEMBRE

El Casal Infantil és un espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen el
mitjà per aprendre, experimentar i compartir en un ambient acollidor. Cada
dia els infants trien a què i com volen jugar, amb un seguit de materials
innovadors i seleccionats amb criteris de qualitat i d’adequació per cada
edat. Les famílies hi trobareu orientació i assessorament i un espai de
participació en diverses propostes compartides amb els vostres infants.
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h
Ludoteca petita infància (0 a 3 anys): tots els divendres
Lliure elecció (4 a 12 anys): de dilluns a dijous
Ludoteca familiar (4 a 12 anys): primer dimecres de mes
Inici inscripcions: 9 de setembre
Preu: 23.90€ al trimestre o 3.40€
tiquet diari (opció puntual)
Inici i fi 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

*La documentació i el pagament son imprescindibles per formalitzar la inscripció

OCTUBRE
HAPPY MARKET
Joc simbòlic
Dimecres 2 d’octubre, 16.30 h
De 4 a 12 anys. 3.40€

JOCS DE CONSTRUCCIÓ
Mar de fusta
Dimarts 8 d’octubre, 16.30 h
Placeta del Centre Cívic

Imitem la vida dels adults en un ambient de mercat actual: foodtrucks,
cafeteries, pizzeries, gelateries...

Construcció lliure de planxes
lleugeres de fusta preparades
per a ser encaixades. Entre totes
crearem un gran mar.

Col·labora la Xarranca, ludoteca mòbil

PETIT CINECLUB*
El meu veí Totoro. 1988. 86'
Divendres 18 d’octubre, 17.30 h
A partir de 5 anys
Dues germanes es traslladen amb
el pare a una nova casa al camp,
on faran amistat amb el Totoro i
tindran sorpreses màgiques.
ESPECTACLE FAMILIAR*
Cuentos del amor mas puro
Alejandra Hurtado. Chile
Divendres 25 d’octubre, 18 h
Públic familiar
Dos contes d'animals sobre solidaritat, diversitat, pau i bon viure.
En motiu del Festival de narració oral
Munt de Paraules

JOCS D’EXPERIMENTACIÓ
Dimarts 17 de setembre
De 16.30 a 19.30 h
De 4 a 12 anys. Preu: 3.40€

PARK(ING) DAY
Divendres 20 de setembre
A partir de les 16.30 h
C/ Viladomat cant. Parlament

Llum, ombres i magnetisme !
Caseta de projecció, projector
de diapositives... i acció!

Acció reivindicativa on transformem de forma temporal places
d’aparcament en espais de joc!

Amb la col·laboració de Jugaia

NOVEMBRE
ESPECTACLE FAMILIAR*
5 Històries diferents
Cia Produccions Essencials
Divendres 8 de novembre, 17.30 h
A partir de 3 anys. Espectacle
amb mesures inclusives
Una làmpada que no fa llum, un
ventilador amb hèlices lentes...
Amistat i superació personal.

DRET A SER JO
Dimecres 20 de novembre, 16.30 h
De 4 a 12 anys. Preu: 3.40€
Dissenyeu amb la tècnica del
scrapbooking una caixa o àlbum
per als vostres records personals.
PETIT CINECLUB*
Pànic a la granja
2009. 75'. Doblada al castellà
Divendres 22 de novembre, 17.30 h
A partir de 5 anys
Arriba l’aniversari del Cavall i
als seus amics se’ls hi acudeix
organitzar-li una divertida festa.

Col·labora Koala Art For Kids

ESPECTACLE FAMILIAR*
Cine música Cia. Viu el Teatre
Dissabte 19 d’octubre, 11 i 12 h
De 0 a 3 anys
Música en directe, arts del moviment i el cinema a partir d’una
immersió sensorial en les rutines
diàries dels infants.
CASTANYADA FAMILIAR
Dissabte 26 d’octubre, d’11 a 13 h
Baixador de Vallvidrera
Volem gaudir de la natura ben
aprop de Barcelona per celebrar
la tardor. Us hi esperem!

DESEMBRE
PETIT CINECLUB*
Ernest & Celestine, contes
d’hivern. 2017. 52’
Divendres 20 de desembre, 17.30 h
A partir de 3 anys
L’Ernest és un os gran amb
esperit d’artista i un cor generós.
Amb ell viu la Celestine, una
rateta òrfena. Junts es preparen
per a l’arribada de l’hivern.

MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA. “AQUÍ ES JUGA”
16 de desembre al 3 de gener
16 a 20/12: 16.30-19.30 h
23/12 a 03/01: 11-13.30 h i
16.30-19.30 h
*24 i 31/12: 11-13.30 h
De 0 a 12 anys. Cal venir
acompanyats d'un adult.
Preu: 1.10€ per infant i sessió.
Més info al díptic específic o al
nostre web. Aforament limitat

* A l'Espai Escènic Tísner. Activitat gratuïta
Cal reservar entrada. Aforament limitat.
Zona habilitada per guardar cotxets.

Forma part del
Cicle Barcelona
Districte Cultural

