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
16.30 a 19.30 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 i març
del 2020

Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

HIVERN 2020

EL CASAL INFANTIL

FEBRER

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
De dilluns a dijous, lliure elecció de 4 a 12 anys
Tots els DIVENDRES ludoteca petita infància 0 a 3 anys
El primer DIJOUS de mes ludoteca familiar 4 a 12 anys (6/02 i 5/03)
Inscripcions: a partir del 7 de gener
Preu: 25€ al trimestre o 3.75€
tiquet diari (opció puntual)
Inici i fi Casal: del 9 de gener al
31 de març del 2020

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

FM

Celebrem la Festa Major convidant a les famílies a passar una
tarda de joc amb els veïns/es del
barri. Espais de joc diferenciats
per edats per gaudir al màxim
segons la etapa evolutiva de
l’infant. Us hi esperem!
Tots els infants han de venir acompanyats d’una persona adulta.

PETIT CINECLUB
“El meu veí Totoro”
Hayao Miyazaki, Japó (1988)
Divendres 31 de gener, 17.30h
86'. Doblada al català. Gratuït.
Aforament limitat. Cal reserva
prèvia. A partir de 5 anys.
Un pare i les seves dues filles,
es traslladen a una nova casa al
camp on faran amistat amb el Totoro i descobriran el seu entorn.

ESPECTACLE FAMILIAR
“Joc de Cadires”
Cia. Cal Teatre
Teatre i música amb titelles
Diumenge 26 de gener, 17.30 h
Envelat de la Festa Major
A partir de 4 anys. Gratuït.
Aforament limitat.
FM

Què passaria si un dia algú s’asseu en un lloc diferent al que li
toca? parla sobre la relació entre
les persones i les cadires i com
el lloc que ocupem condiciona el
nostre punt de vista: tot depèn de
la cadira des de la que es miri.
Espectacle dotat amb mesures
d'accessibilitat per a infants amb
discapacitat visual: servei d’audiodescripció en directe.

Els animals petits han de vigilar
que els més grossos no se’ls
cruspeixin. El ratolí més assenyat, arriba a la conclusió que és
l’hora de redactar una nova llei
per al bosc.
MARÇ

GENER
LUDOTECA FESTA MAJOR
Divendres 24 de gener
De 16.30 a 19.30 h
De 0 a 12 anys
Gratuït. Aforament limitat

PETIT CINECLUB
“El Bosc de Haquivaqui”
Rasmus A. Sivertsen,
Noruega (2016)
Divendres 28 de febrer, 17.30h
72'. Doblada al català. Gratuït.
Aforament limitat. Cal reserva
prèvia. A partir de 4 anys.

ESPECTACLE FAMILIAR
“El silenci d’Hamelín”
Farrés Brothers i Cia
Teatre amb titelles
Dissabte 21 de març, 17.30h
A partir de 6 anys.
Gratuït. Aforament limitat.
Cal reserva prèvia.

PETIT CINECLUB
“Wolf children”
Mamoro Hosoda (2012)
117'. Doblada al castellà. Gratuït.
Aforament limitat. Cal reserva
prèvia. A partir de 7 anys.
Divendres 27 de març, 17.30h

Què passaria si al conte del
famós flautista hi hagués una
nena sorda? Un espectacle al
voltant de les altres capacitats i
les coses que no es diuen… que
acaben surant a la superfície.

La Hana encara és una noia
jove quan s’enamora d’un noi
llop, amb qui tindrà dos fills ben
especials que exploren les seves
extraordinàries capacitats, alhora
que intenten no ser descoberts
pels humans. Petita obra d’art i
al·legat en defensa de la natura.

Espectacle adaptat per a infants
no oients (llengua de signes).

RUA DE CARNESTOLTES
Dissabte 2 de març, 17 h
Lloc de trobada: davant del
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Vine a animar la festa de carnestoltes del barri! Amb els Diables
i Timbalers de Sant Antoni i en
acabar xocolata calenta per
entrar en calor.
FM

Amb motiu de la
Festa Major

Forma part del Cicle
Barcelona Districte Cultural

