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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 acolli-
dor. Cada dia els infants trien a què i com volen 
jugar, amb un seguit de materials innovadors i 
seleccionats amb criteris de qualitat i sostenibi-
litat adequades per a cada edat.  
Les famílies hi trobareu orientació i assessora-
ment i un espai de participació en diverses pro-
postes per compartides amb els vostres infants.

EL CASAL INFANTIL 4 A 12 ANYS

SERVEI DE PRÉSTEC DE JOCS I JOGUINES 1

Les famílies podreu gaudir d’estones d’oci a 
casa vostra amb el material de préstec que tro-
bareu disponible al casal pels vostres infants.

1La normativa d’aquest servei s’ha adaptat per 
garantir les condicions d’higiene i seguretat.

http://cotxeresborrell.net/casal/


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

2La documentació es pot fer arribar online.

INSCRIPCIONS I RENOVACIONS 1

Renovacions: del 4 al 8 de gener  
Inscripcions: a partir de l’11 de gener
Grups: Grup A: dilluns. Grup B: dimarts 
Grup C: dimecres. Grup D: dijous
Horari: de dilluns a divendres, 16.30 a 19.30 h
Preu: 25€ al trimestre
Ludoteca Petita Infància 0-3:  
divendres alterns. Preu segons sessions.
Inici i fi del Casal: 11 de gener - 26 de març

QUÈ CAL DUR PER INSCRIURE’S 2

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.
Primera setmana 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 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 alterns de 16.30 h a 19.25 h
Grup A: 15 de gener,  5 i 26 febrer, 19 de març
Grup B: 22 de gener, 12 de febrer, 5 i 26 de març
Grup C: 29 de gener, 19 de febrer, 12 de març
Preu: segons sessions (3,75€/sessió)
Aforament limitat

LUDOTECA FAMILIAR DE 0 A 3 ANYS

  Per poder participar d’aquesta activitat cal-
drà realitzar la inscripció amb compromís 
trimestral.



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.
L’accés requereix inscripció prèvia i compromís 
trimestral. Les places són limitades.

INFANTS EN FAMÍLIA DE 0 A 3

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


Reservades a les famílies usuàries del servei:
VISITA A L’HORT URBÀ DE SAGRADA FAMÍLIA
amb l’Aula ambiental
Remenar terra i aigua és un dels estímuls més 
rics que podem oferir a un infant, sigui quina si-
gui la seva edat. Els ofereix múltiples possibili-
tats de descoberta i aprenentatge i a la vegada 
els vincula amb la natura. L’aula ambiental ens 
convida a visitar un oasi verd prop de Sagrada 
Família. Aprofitem-lo!!

ACTIVITATS

Grup A:  Dimarts de 10 a 12 h
Grup B:  Dijous de 10 a 12 h
Renovacions: a partir del 9 de desembre
Inscripcions: a partir del 4 de gener
Inici del servei: dimarts 12 de gener
Preu: 44,44€ (11 sessions)
Preu reduït per a famílies monoparentals i nom-
broses



TALLER DE IOGA EN FAMÍLIA
A càrrec de Verónica Ruso
Emocions, cos, ment, sensacions... Compartim 
un moment prenent consciència del que ens 
succeeix, gaudint i acompanyant a les nostres 
criatures.
XERRADA: LÍMITS I CONFLICTES
A càrrec de l’Espai d’educació viva i activa El 
Tatanet
Un temps dedicat a parlar, a aprendre els uns 
dels altres a través de l’escolta activa, i a com-
partir experiències, dubtes i pors entorn els 
límits i la resolució de conflictes. Quina ha de 
ser la nostra intervenció per fomentar que de-
senvolupin recursos propis? 



XERRADA: MATERNANTES I MATERNADES
A càrrec de Sònia Moreno López, acompa-
nyant infantil i de famílies en la mapaternitat i la 
criança des d’una perspectiva holística.
La mapaternitat, a moltes persones, ens obre 
una porta a un lloc intern desconegut, del qual 
no tenim mapa i no sabem com transitar. En al-
gunes ocasions ens posem al servei de les cri-
atures i ens oblidem de la importància de ma-
ternarnos a nosaltres mateixes, de cuidar-nos 
per a poder cuidar... No pots donar el que no 
tens! T’ha passat?



Veniu a jugar en família!!
Divendres alterns de 16.30 a 19.25 h
Preu sessió: 3,75€
Aforament limitat
Més informació a la pàgina 6.

LUDOTECA FAMILIAR DE 0 A 3 ANYS

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.

CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES

S’ha inhabilitat temporalment aquest servei.



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 
Districte Cultural

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


LA RATA PIRATA I ALTRES 
AVENTURES PER CRÉIXER

Divendres 26 febrer a les 18 h
Director: Jeroen Jaspaert
Durada: 26 min. A partir de 3 anys
Aneu amb compte amb la rata pirata, el ban-
dit més llaminer de tots! Damunt del seu ca-
vall, roba el menjar dels viatgers que troba pel 
camí, fins al dia en què es creua amb algú més 
astut que ell... Un conte de capa i espasa, de 
lladres i galetes.
Una fabulosa i divertida història dels autors d’El 
Grúfal, acompanyada de tres curtmetratges so-
bre l’aventura de créixer..



ÀGATA, LA MEVA VEÏNA DETECTIU

Divendres 12 de març a les 18 h
Directora: Karla Bengston
Durada: 77 min. A partir de 6 anys
L’Agata Christine, de 10 anys, és una apassio-
nada dels misteris. Tant que ha creat una agèn-
cia de detectius privats al soterrani de la casa 
on s’acaba de mudar amb la seva família. El seu 
primer trencaclosques la portarà a un assumpte 
molt més complicat del que s’esperava…
Una aventura detectivesca amb girs de guió in-
esperats, on la protagonista aprendrà a veure 
més enllà de les primeres impressions i valorar 
la importància de l’amistat.



LA MEVA EXTRAORDINÀRIA 
SETMANA AMB LA TESS

Divendres 23 d’abril a les  18 h.
Durada: 82 min. A partir de 8 anys
En Sam és un nen d’11 anys que està de va-
cances d’estiu amb la seva família. Al llarg 
de la setmana coneixerà a la Tess, una nena 
aventurera i misteriosa que el farà reflexionar 
sobre el valor de l’amistat i la família.
Una pel·lícula tendra i captivadora per com-
partir en família, premiada a múltiples festivals 
internacionals com la Berlinale o el New York 
International Film Festival.



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.

KL’AA LA TEVA CANÇÓ 
CIA. INSPIRA TEATRE                                                                             

Divendres 26 de març, 2 passis: 17 i 18.30 h                                                                                                     
Escènic / musical
Durada: 40 minuts. Edat: de 0 a 5 anys. 
Poc a poc surto del niu, on soc? Qui soc? Amb 
cada so i amb cada pas em vaig fent més jo, 
em vaig construint i alhora puc mirar-te més a 
tu i als altres. Amb la brúixola de la curiositat 
m’allunyo de casa per descobrir nous indrets i 
fer el meu camí, la meva cançó. KL’AA és un 
espectacle/concert de creació dirigit als més 
menuts. La base de l’espectacle és la veu (tres 
veus femenines) i el moviment.

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


EL PEQUEÑO PONY 
CIA. FLYHARD PRODUCCIONS                                            

Divendres 16 d’abril. A les 19 h 
Durada: 65 minuts. Edat: a partir de 12 anys
És normal ser diferent? Ha de ser castigada, la 
diferència? Podem sacrificar la llibertat de ser 
diferents a la tranquil·litat d’estar segurs? Fins 
on hem de defensar la nostra diferència? Fins 
on l’hem de sacrificar per conviure amb norma-
litat? Una motxilla amb els personatges de The 
Little Pony, tendres ponis de llargues pestanyes 
i crins pentinades que vesteixen els colors més 
dolços de l’arc de Sant Martí. Una motxilla rosa. 
La motxilla rosa i dolça que un nen de 10 anys 
porta cada dia a l’escola, la motxilla amb la qual 
dorm, la motxilla a la qual vol abraçar-se. Però 
és un nen. I la motxilla és rosa.



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.
Les primeres a entrar seran les persones amb 
mobilitat reduïda, les embarassades i altres 
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


  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/
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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
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