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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



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

http://cotxeresborrell.net/casal/


1Degut a la emergència sanitària actual, s’ha 
inhabilitat temporalment la opció del tiquet 
diari esporàdic.

2La documentació i el pagament son impres-
cindibles per formalitzar la inscripció. Cal 
signar la Declaració responsable pertinent 
als protocols COVID.

INSCRIPCIONS 1

A partir del 6 de setembre
Inici i fi del Casal: del 13 de setembre al 10 de 
desembre 
Preu: 25€ al trimestre
Horari: de dilluns a divendres, 16.30 a 19.30 h

QUÈ CAL DUR PER INSCRIURE’S 2

DNI del tutor/a
Llibre de família
Targeta sanitària de l’infant
Carnet de vacunes



Regaleu-vos una tarda de joc amb els vostres 
infants, reconecteu i estimuleu la vostra part 
més juganera! Estigueu presents, observeu-los, 
permeteu que us proposin jocs i proposeu vosal-
tres també.  
És una gran oportunitat per descobrir moltes co-
ses de les vostres filles i fills i de ben segur que 
us proporcionarà estones de molta felicitat! Al 
casal infantil hi teniu l’ambient i els materials.
Última setmana de mes 
Segons grups d’inscripció
Cal inscripció prèvia trucant al telèfon  
93 324 83 50.

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 de joc a 
casa vostra amb els jocs de taula de préstec 
que trobareu disponibles al casal pels vostres 
infants.
De dilluns a dijous de 16:15 a 17:30 h

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

  Degut a l’emergència sanitària aquest servei no-
més està disponible per les famílies del 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 de 16.30 h a 19.25 h
Preu:
Abonament de 15 € (5 sessions)
Abonament de 30 € (10 sessions)

LUDOTECA FAMILIAR DE 0 A 3 ANYS

  Cal realitzar la inscripció a l’activitat. 
Aforament limitat.



El Casal acull a les escoles que vulguin venir a 
gaudir de l’espai en horari lectiu. Si voleu com-
partir amb el vostre alumnat una estona de joc 
lliure o voleu aprofitar tot el valor educatiu i pe-
dagògic 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 educadores 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.

VISITES ESCOLARS



És un servei municipal que posa en marxa el 
Districte de l’Eixample adreçat a infants me-
nors de 4 anys i a 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 socialitza-
ció 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 fa-
mílies les seves inquietuds, en un moment vital 
especialment intens.

INFANTS EN FAMÍLIA DE 0 A 3

  L’accés requereix inscripció prèvia i compro-
mís trimestral. Les places són limitades.

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


Inscripcions: a partir del 6 de setembre 
Inici: dimarts 13 de setembre
Preu:
Dimarts: 44,44 € (11 sessions) per a criatures 
a partir de 18 mesos preferentment
Dijous: 55,52 € (13 sessions) per a criatures 
de menys de 18 mesos preferentment
Preu reduït per a famílies monoparentals i 
nombroses.
Aquest servei inclou activitats i xerrades 
mensuals reservades a les famílies usuàries 
del servei.

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 trucant al 93 324 83 50.

CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES



ACTIVITATS FAMILIARS

PARK(ING) DAY “+JOCS - COTXES”

Divendres 17 de setembre, 16.30 h 
De 0 a 12 anys
Places d’aparcament al C/ Parlament 20
Activitats per a infants i adultes
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 
Sagrada 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
https://cotxeresborrell.net/divendres-oberts/


PASSEIG PER LA NATURA

CONFERÈNCIA 
NEURO DESENVOLUPAMENT PRENATAL

Dissabte 30 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! 

Dimarts 2 de novembre a les 19 h
El cervell és probablement el més fascinant 
de tots els òrgans del cos humà. Com es 
construeix tota aquesta estructura neuronal 
que ens permet fer tot el que podem arribar a 
fer? El desenvolupament que ho fa possible 
arrenca molt abans del naixement: descobrirem 
com es comença a formar el cervell des del 
primer moment.

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=18


SENTIR QUE SÍ, SENTIR QUE NO

Conferència a càrrec de Vicki Bernadet, 
supervivent d’abús sexual infantil
Dilluns 15 de novembre a les 18 h
Espai Escènic Tísner
Què podem fer des de la família i les persones 
adultes de confiança per millorar la protecció 
dels infants? Perquè no podrem protegir els in-
fants d’allò que no coneixem és important refle-
xionar conjuntament sobre l’abús sexual infantil i 
les estratègies per abordar-ho des de la quotidi-
anitat i la criança. 
Activitat subvencionada per el Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030 en la convoca-
tòria d’activitats d’interès general a càrrec del 
IRPF 2020.
Activitat programada pel Servei de Tallers i 
l’equip d’infància del CC Cotxeres Borrell.
En motiu del Dia Internacional per la Prevenció de 
l’abús sexual infantil

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=18


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

Divendres 19 de novembre
Interior d’illa Agustí Centelles-Palau Macaya. Pg 
de Sant Joan 108. A partir de les 16:30 h. De 4 a 
12 anys.
Espais de joc i activitats inclusives per infants 
de 4 a 12 anys i les seves famílies: 
-Mini Market. A càrrec de la Xarranca. Espai 
de joc simbòlic que reprodueix un mercat amb 
foodtrucks.
-Trepitjant Fusta. Equilibri, punteria, 
coordinació, cooperació... i molta, molta 
diversió amb els peus!
En motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants 
reivindiquem el “Dret a Jugar”

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=18


Del 15 de desembre del 2021 al 4 de gener 
del 2022
Horaris d’11 a 13 h i de 16:30 a 19:30 h
De 0 a 12 anys
Preus: 1,20 € infants i sessió
Espai lúdic de joc per a tots els públics on po-
der descobrir, experimentar i gaudir amb les 
últimes novetats en jocs i joguines sense obli-
dar-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 diferents grups 
d’edat i de gaudir de totes les activitats comple-
mentàries a la mostra com tallers per a grans i 
petits, cinema, espectacles...
Per a més informació consulteu el díptic espe-
cífic o el nostre web. Aforament limitat.

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

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


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 descobrir 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

PEL·LÍCULES A DETERMINAR

Divendres 29 d’octubre a les 18h
Divendres 12 de novembre a les 18 h
Divendres 10 de desembre a les 18 h

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


ESPECTACLE FAMILIARS

Espectacle que forma part del Cicle Barcelona 
Districte Cultural dirigit al públic familiar. 

NÚVOLS AMB NADONS  
CIA. LA PETITA MALAMALUGA

Divendres 17 de desembre a les 16:30, 
17:30 i 18:30 h (3 passis)                                                  
Teatre. De 0 a 5 anys. 35 minuts. 
A l’Espai Escènic Tísner. Entrada gratuïta.  
Cal reservar entrada. Aforament limitat.
Espectacle que combina la música de percussions 
en directe, clàssics del jazz, el vers i la narració 
d’un conte original. Mitjançant el text, textures visu-
als i sonores i un munt de percussions en directe 
descrivim un món de núvols, trons, pluja i terra.

En cas de força major derivada de la crisi sani-
tària actual i/o perquè qualsevol autoritat no per-
meti el desenvolupament de les activitats progra-
mades pel Casal Infantil, es podran adaptar a un 
format virtual. Aquesta variació no suposarà que 
l’activitat es consideri cancel·lada o suspesa.

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


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


  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 
Els dissabtes del mes de setembre el centre 
romandrà tancat
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
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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
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