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MESURES DE SEGURETAT SANITÀRIES 

EL CASAL INFANTIL 4 A 12 ANYS

INFANTS EN FAMÍLIA DE 0 A 3

ACTIVITATS FAMILIARS

PETIT CINECLUB

ESPECTACLES FAMILIARS

MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA



El Casal Infantil és un espai de lleure on el joc i 
la joguina esdevenen el mitjà per aprendre, ex-
perimentar i compartir en un ambient acollidor. 
Cada dia els infants trien a què i com volen ju-
gar, amb un seguit de materials innovadors i 
seleccionats amb criteris de qualitat i d’adequa-
ció per cada edat.
Les famílies hi trobareu orientació i assessora-
ment i un espai de participació en diverses pro-
postes compartides amb els vostres infants.

EL CASAL INFANTIL 4 A 12 ANYS

http://cotxeresborrell.net/casal/


1S’ha inhabilitat temporalment l’opció del ti-
quet diari i les inscripcions es faran escollint 
un grup estable. 

2La reunió serà virtual. 
3La documentació es pot fer arribar online.

INSCRIPCIONS 1

A partir del 7 de setembre
Grup A: dilluns i dimecres
Grup B: dimarts i dijous
Ludoteca Petita Infància 0-3 anys: divendres
Horari: de dilluns a divendres, 16.30 a 19.30 h
Preu: 25€ al trimestre. 
Inici i fi del Casal: 21 de setembre - 11 de desembre

REUNIÓ INFORMATIVA 2 
Dijous 17 de setembre a les 19 h
Espai virtual per comunicar com s’ha adaptat 
el casal a les mesures d’higiene i seguretat ex-
posades pel PROCICAT i com, entre totes, les 
implementarem.

QUÈ CAL DUR PER INSCRIURE’S 3

DNI del tutor/a
Llibre de família
Targeta sanitària de l’infant
Carnet de vacunes
La documentació i el pagament son imprescin-
dibles per formalitzar la inscripció.



Regaleu-vos una tarda de joc amb els vostres 
infants, reconecteu i estimuleu la vostra part 
mes juganera! Permeteu que us proposin jocs, 
estigueu presents, observeu-los, proposa tu 
també i experimenteu plegades. 
Descobrireu moltes coses de les vostres filles i 
fills i us proporcionarà estones de molta felicitat! 
Al casal infantil hi teniu l’ambient i els materials.
Primer dimecres i dijous de mes 
De 16.30 h a 19.30 h
Aforament limitat. Els infants han de venir 
acompanyats d’una persona adulta

LUDOTECA FAMILIAR DE 4 A 12 ANYS

Temporalment les ludoteques són d’ús ex-
clusiu per les famílies inscrites al casal.



Les famílies podreu gaudir d’estones d’oci a 
casa vostra amb els jocs i joguines que teniu 
disponibles per els vostres infants al servei de 
préstec de materials.

SERVEI DE PRÉSTEC DE JOCS I 
JOGUINES DE 4 A 12 ANYS

  La normativa s’ha adaptat per garantir les 
condicions d’higiene i seguretat.



Les famílies amb infants de 0 a 3 anys tenen 
un espai de joc setmanal al casal infantil. Veniu 
i descobriu plegades com es relaciona el vostre 
nadó en un entorn diferent i gaudiu de la rica 
proposta de materials en un ambient segur i 
agradable on poder experimentar en llibertat. 
Reserveu-vos els divendres!!
Divendres de 16.30 h a 19.25 h
Grup A: 2, 16 i 30 d’octubre i 13 i 27 de no-
vembre (5 sessions)
Grup B: 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre i 
4 de desembre (5 sessions)
Preu: 3,75€ la sessió, 18.75 € el trimestre

LUDOTECA FAMILIAR DE 0 A 3 ANYS

  Caldrà realitzar la inscripció amb compromís 
trimestral. Hi haurà espais diferenciats en 
dues franges d’edat: de 0 a 12 mesos i de 
l’any en endavant aproximadament. No es 
podran barrejar els grups.



El Casal acull a les escoles del barri que vul-
guin venir a gaudir de l’espai en horari lectiu! Si 
voleu veure com es relaciona el vostre alumnat 
i en un espai de lleure o voleu aprofitar tot el 
valor educatiu i pedagògic del joc i la joguina a 
un espai diferent a l’escola, només heu de fer 
la reserva i podreu passar una estona del matí 
acompanyades i assessorades per les educa-
dores del casal.
Tots els dimecres de 10 a 12 h
Gratuït. Cal fer la reserva enviant un correu 
electrònic a: infantil@cotxeresborrell.net o tru-
cant al 93 324 83 50 i demanar per l’equip del 
Casal Infantil.

ACTIVITATS ESCOLARS DE 4 A 12 ANYS

Es valorarà la viabilitat de les activitats.



És un servei municipal que posa en marxa el 
Districte de l’Eixample adreçat a infants me-
nors de 4 anys i les seves famílies.
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 socialit-
zació 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.

INFANTS EN FAMÍLIA DE 0 A 3

1Hi haurà espais diferenciats en dues franges 
d’edat: de 0 a 12 mesos i de l’any en enda-
vant aproximadament. No es podran barrejar 
els grups.

http://cotxeresborrell.net/infancia/de-0-a-3-infants-en-familia/


Aquest servei inclou xerrades d’assessora-
ment a la criança amb tècnics i especialistes 
en diversos àmbits de la petita infància.
L’accés requereix inscripció prèvia i compromís 
trimestral. Les places són limitades.
Horaris: dimarts o dijous de 10 a 12 h
Dimarts: 44.44 € (11 sessions)        
Dijous: 44.44 € (11 sessions)          
Renovacions: a partir del 7 de setembre 
Inscripcions: a partir del 14 de setembre
Inici: dimarts 22 de setembre
Preu reduït per a famílies monoparentals i 
nombroses

Aquest servei consisteix en la cessió d’espais, 
material lúdic i altres elements de l’equipament 
a grups de mares i pares, organitzats per a la 
realització d’activitats relacionades amb el su-
port a la criança.
Per a més informació consulteu possibilitats i 
condicions.

CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES



ACTIVITATS FAMILIARS

PARK(ING) DAY “+JOCS - COTXES”

Divendres 18 de setembre, 16.30 h 
De 0 a 12 anys
Places d’aparcament al C/ Parlament amb 
Viladomat
Es tracta d’una acció performativa, de  sensi-
bilització i reivindicativa, el Casal Infantil trans-
formarà de forma temporal places públiques 
d’aparcament  de cotxes i els transformarem 
en espais de jocs, amb l’objectiu  de reivindicar 
un model de ciutat centrat en les persones i en 
el  medi ambient. 
Amb la col·laboració de l’Aula Ambiental de la Sagra-
da Família

Propostes de lleure per a famílies de totes les 
edats, no cal que estiguis inscrita al Casal!
Activitats gratuïtes.

http://cotxeresborrell.net/?page_id=8491


PASSEIG PER LA NATURA

FESTA DELS CASALS INFANTILS DE 
L’EIXAMPLE “SORTIM AL CARRER”

Dissabte 31 d’octubre, 11 h
Baixador de Vallvidrera. De 0 a 12 anys
Us proposem un passeig per la natura per ce-
lebrar la Castanyada! Retrobem-nos un any 
més a aquest entorn natural tant diferent al 
nostre barri i gaudim plegades dels espais que 
ens ofereix el Parc de Collserola. Caminarem 
una estona, jugarem, descobrirem indrets i 
acabarem el matí compartint castanyes i moni-
atos. No hi faltis!

Divendres 20 de novembre, 16.30 h
Jardins d’Agustí Centelles C/ Roger de Flor, 191
De 0 a 12 anys
Espais de joc i activitats inclusives per infants 
de 0 a 12 anys i les seves famílies. Hi haurà 
activitats i materials adreçats a cada franja 
d’edat, propostes d’activitats amb valors me-
diambientals i molt més a la festa organitzada 
pels quatre Casals Infantils de l’Eixample!



PETIT CINECLUB

El Petit Cineclub és una cita mensual per apro-
par un cinema de qualitat als nens i nenes de 
la ciutat, de la ma del Billy i la Milly Oncle, uns 
personatges de cine que d’una manera lúdica 
i didàctica ajudaran a petits i grans a desco-
brir la màgia del setè art. Un cinema divertit i 
educatiu, pensat per fer volar la imaginació i 
transmetre valors positius. Els espectadors/es 
s’enduran a casa també una fitxa d’activitats 
relacionada amb la pel·lícula que acaben de 
veure. 
A l’Espai Escènic Tísner. Entrada gratuïta. Cal 
reservar entrada. Aforament limitat.
Cicle que forma part del Circuit Barcelona Dis-
tricte Cultural

http://cotxeresborrell.net/petit-cineclub/


WOLF CHILDREN

Divendres 16 de setembre, a les 18 h
Director: Mamoru Hosoda. (2012)
Durada: 117 min. A partir de 8 anys
Enamorar-se d’un home llop? Sí, és possible. A 
la Hana és el que li passa: quan està a la univer-
sitat s’enamora profundament d’un home i, mal-
grat que després ell li confessa la seva condició 
d’home llop, són profundament feliços i tenen dos 
fills fins que ell mor. La Hana ha d’aprendre a cri-
ar-los sola, protegint-los com faria una lloba amb 
els seus cadells, amagant-los quan creu que el 
perill s’apropa, però obrint-los els ulls a la bellesa 
de la natura i als misteris de la vida.



ZOG, DRACS, HEROÏNES

Divendres 30 de setembre a les 18 h
Director: Daniel Snaddon (2018)
Durada: 57 mins A partir de 4 anys
Zog és un petit drac que té un somni molt gran: 
vol ser un drac de profit, aprendre a volar, a 
raptar princeses i a treure foc per la boca. Però, 
malgrat que va a l’escola de dracs, malgrat tot 
el que s’hi esforça, mai se’n surt i sempre queda 
malparat. Però al seu camí es troba amb una 
princesa valenta que és qui l’ajudarà a fer-ho 
realitat. Zog no hauria estat capaç sense l’ajuda 
d’aquesta petita princesa valenta que vol con-
vertir-se en una gran metgessa, però ella no és 
l’única dona que dona proves de la seva valen-
tia en aquesta sessió de curtmetratges.



ZIBILIA I EL PODER DE LES RATLLES

Divendres 30 d’octubre. A les  18 h.
Durada: 55 mins. A partir de 3 anys
La Zibila és una zebra adoptada per una famí-
lia de cavalls. En el seu primer dia d’escola, els 
seus companys la tracten diferent i se’n riuen 
d’ella per tenir ratlles, però gràcies a una gran 
aventura amb el seu amic Carino recuperarà 
la seva confiança.Vine a conèixer la Zibila i el 
poder de les seves ratlles! Una història acom-
panyada de tres curts per celebrar la diversitat.



SOLAN & ERI

Divendres 27 de novembre. A les  18 h
Director: Rasmus A. Sivertsen. (2018)
Durada: 80 min. A partir de 5 anys
50 anys després de la mítica arribada de l’ho-
me a la Lluna, el Solan i l’Eri s’embarquen en 
una aventura espacial, per fer-hi el segon pas. 
Amb l’ajuda del seu amic inventor i d’enginyo-
ses eines, aconseguiran construir la seva nau i 
arribar a l’espai?
Una pel·lícula plena de detalls imaginatius i 
personatges entranyables amb un rerefons irò-
nic sobre els esdeveniments polítics actuals.



JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI

Divendres 18 de desembre. A les 18 h
Director: Edmunds Jansons
Durada: 70 min. A partir de 7 anys
En Jacob és un nen de 7 anys que viu a la ciu-
tat. Un dia el seu pare ha de marxar per negocis 
durant uns dies i haurà de passar una setmana 
amb el seu oncle i la seva cosina Mimi, amb la 
que viurà una gran aventura juntament amb una 
colla de gossos de carrer. Una pel·lícula que 
planteja el problema de la gentrificació pels més 
petits i que ens mostra la força de la unió entre 
diferents per poder defensar causes comunes.



ESPECTACLES FAMILIARS

Espectacles que formen part del Cicle Barcelo-
na Districte Cultural dirigits al públic familiar. 
A l’Espai Escènic Tísner. Entrada gratuïta. Cal 
reservar entrada. Aforament limitat.

EL SILENCI D’HAMELÍ  
CIA. FARRÉS BROTHERS

Dissabte 18 de setembre a les 17.30h                                                     
Teatre amb titelles. A partir de 5 anys
Espectacle adaptat per infants no oients (llen-
gua de signes)
Què passaria si al conte del famós flautista hi 
hagués una nena sorda? La Clara i el Bruno són 
germans. Són dos dels nens que van viure allò 
que va passar a la ciutat d’Hamelín. Ara ja són 
grans, i un personatge estrany els ha demanat 
d’explicar-ho de nou. De vegades cal tornar al 
passat per posar les coses a lloc.

http://cotxeresborrell.net/espectacles-familiars/


JOJO CIA. YTUQUEPINTAS

Divendres 9 d’octubre a les 17.30 h 
Titelles i sorra
Durada: 55 minuts. A partir de 4 anys
JOJO és una preciosa proposta escènica de 
poesia visual, sense text. S’hi ens explica una 
aventura increïble amb l’ús de la sorra, tècnica 
ja habitual de la companyia, i la manipulació de 
titelles, tot combinant ambdues tècniques. La 
música, composta especialment per a l’espec-
tacle i interpretada en directe, acaba de donar 
forma a JOJO, una proposta molt atractiva per a 
tota mena de públic



PROCEDIMENT DE RESERVES, 
ESPECTACLES I PROJECCIONS:

A partir d’una setmana abans de la projecció o 
l’espectacle, podeu fer la reserva: per telèfon al 
93 324 83 50 o fent clic aquí (recordeu que per 
fer la reserva online cal que us doneu d’alta com 
a usuari online). 
Es podran passar a recollir a partir d’una hora 
abans i 10 minuts abans de l’inici de l’activitat, 
es repartiran les entrades de reserves que no 
s’han retirat.  
Es recomana portar el resguard de reserva en 
línia descarregat al mòbil. En el cas de reser-
ves telefòniques i presencials caldrà passar 
pel punt d’informació per confirmar la vostra 
arribada / assistència a l’activitat. 
Es prega arribar amb antelació per poder fer 
una entrada esglaonada seguint les indicacions 
del personal d’acomodació.
Els primers/es a entrar seran les persones 
amb mobilitat reduïda, les embarassades i al-
tres casos especialment sensibles.
En el cas de no poder gaudir de la reserva, pre-
guem avisin amb antelació trucant al mateix telè-
fon. Seients no numerats. Es prega puntualitat.   
No es permetrà l’accés un cop iniciada la 
projecció o l’espectacle.

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE


MOSTRA DEL JOC I LA 
JOGUINA DE L’EIXAMPLE 
“AQUÍ ES JUGA”

Del 16 de desembre al 5 de gener
El 16, 17, 18 i 21 de desembre, 16.30 a 19.30 h
Del 22 de desembre al 30 de desembre i 4 de 
gener d’11 a 13:30 h i de 16.30 a 19.30 h
El 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, 11 a 13.30 h
De 0 a 12 anys
Preu: 1.20€ per infant i sessió. Els infants han 
de venir acompanyats d’una persona adulta.

http://cotxeresborrell.net/mostra-del-joc-i-la-joguina-2/


En cas de força major derivada de la crisis 
sanitaria actual i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el desenvolupa-
ment de les activitats programades pel casal 
infantil, es podran adaptar a un format virtu-
al. Aquesta variació no suposarà que l’activi-
tat es consideri cancel·lada o suspesa.

Espai lúdic de joc per a tots els públics on poder 
descobrir, experimentar i gaudir amb les últimes 
novetats en jocs i joguines sense oblidar-nos 
dels grans clàssics. Gran oportunitat de jugar en 
família i de rebre assessorament per un consum 
responsable, no sexista i respectuós amb el 
medi ambient, en diversos espais adreçats a di-
ferents grups d’edat i de gaudir de totes les ac-
tivitats complementàries a la mostra com tallers 
per a grans i petits, cinema, espectacles...
Per a més informació consulteu el díptic especí-
fic o el nostre web. Aforament limitat



  ADREÇA

  HORARIS

Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net 
infantil@cotxeresborrell.net
infantsenfamilia@cotxeresborrell.net
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG infantilcotxeresborrell

Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques

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 14 h i de 16 a 20 h

mailto:infantil%40cotxeresborrell.net?subject=Hola%21
mailto:infantil%40cotxeresborrell.net?subject=Hola%21
mailto:infantsenfamilia%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
mailto:informacio%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
https://www.facebook.com/cccotxeresborrell
https://twitter.com/cccborrell?lang=ca
https://www.instagram.com/infantilcotxeresborrell/


Metro Poble Sec

Carrer Blasco de Garay
Avinguda Paral·lel

C
arrer C

om
te Borrell

C
arrer Viladom

at

Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro Sant Antoni

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2

CENTRE CÍVIC  
COTXERES BORRELL

  MAPA


	Casal

