Aquí
es juga !

Mostra de jocs i
joguines al Casal Infantil
Cotxeres Borrell

15·12·21 —
05·01·22

Les Mostres de jocs i joguines de l’Eixample
són espais on les famílies amb infants de 0
a 12 anys poden compartir estones de jocs
i descobrir i experimentar les últimes novetats lúdiques i educatives del mercat.
Aquests espais s’ofereixen als quatre casals del districte i esdevenen una oportunitat per a què els infants i les seves famílies, amb assessorament professional, facin
una selecció conscient de joguines, promovent la igualtat de gènere i un consum crític
i responsable, especialment necessari durant les festes nadalenques.
Els espais de les mostres es distribueixen
per grup d’edat, atenent a les necessitats
dels infants i les seves famílies i a la tipologia de jocs. Durant la mostra, a més a més,
els casals organitzen tallers, jocs i espectacles infantils i familiars.

Activitats
complementàries
a la mostra

Cal reservar plaça per a les activitats
al 93 324 83 50 o presencialment al
Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Els infants han d’anar acompanyats
d’una persona adulta.
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Núvols amb nadons (espectacle familiar)
Un 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 visuals i
sonores i un munt de percussions en directe descrivim
un món de núvols, trons, pluja i terra. La percussió
escenifica els diferents elements de la natura i els
infants descobreixen el so dels núvols, el xim xim de la
pluja, la potència del tro, la melodia del vent i la força
del mar, dels rius i les onades a la platja.
Cia. La Petita Malumaluga (Org: Barcelona Districte Cultural)
Espai escènic Tísner
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Renova les teves joguines (accés lliure)
Mercat d’intercanvi de jocs i joguines. Porta les
joguines que ja no et serveixin i aconsegueix-ne
d’altres. Iniciativa per fomentar el consum conscient i
la prevenció de residus.
→ Recollida de joguines: del 20 al 21 de desembre
→ Intercanvi de joguines: 22 de desembre
Casal Infantil Cotxeres Borrell i Espai Ambiental Cooperativa
Centre Cívic Borrell
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El camí de Nadal (espectacle)
La Bleda busca el camí cap a Betlem i serà l’ajut de tres
personatges màgics la que la il·luminaran per saber on
ha d’anar, amb cançons i nadales i molt d’humor.
Cia. La Bleda
Espai escènic Tísner
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Històries de bosc. Animalia, INC.
Us heu preguntat mai què és un bosc? L’equip
d’Animalia ens convida a descobrir-ho i a aprendre què
ens pot oferir la natura: històries amagades, joguines
i animals. Una activitat teatral i pedagògica amb 3
espais: contacontes, taller participatiu per treballar la
imaginació i taller de titelles.
Cia. Sàndal Produccions
Centre Cívic Borrell
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Ombra i llum, pols d’estrelles
Taller poètic que ens endinsa per una història narrada
a partir de l’ombra i la llum, on els infants i les seves
famílies podran ser partícips de la narració mitjançant
la creació de nous elements que ajudin a posar un final
feliç a aquesta història.
Julien Martínez
Centre Cívic Borrell
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Jugant amb fang
Conèixer el cos i descobrir els sentits a través del fang.
Sentir la terra i totes les seves possibilitats.
→ De 18 mesos a 3 anys a les 11 h
→ De 4 a 12 anys a les 12.30 h
Sandra Rodríguez (Experiències Creatives)
Centre Cívic Borrell
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Circuit de rampes i bales
T’imagines crear circuits de rampes i boles sense
límits? Hi trobareu un espai de joc de construcció on
deixar volar la imaginació.
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Laboratori de llum i color
Vine a descobrir i a experimentar les mil i una
possibilitats que ens ofereix la llum
→ De 4 a 8 anys a les 11 h
→ De 0 a 3 anys a les 17 h

Casal Infantil Cotxeres Borrell
Viladomat, 2-8
Tel. 93 324 83 50
infancia.cotxeresborrell.net

Informació de la mostra
Preu d’accés: 1,50 € per infant
i sessió (inclou accés a les
activitats, cal reservar plaça)
Capacitat dels espais limitada.
Totes les activitats compleixen
amb les condicions d’higiene
i seguretat dictades per les
autoritats sanitàries.
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Més informació a
barcelona.cat/eixample

