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EL CASAL INFANTIL 4 A 12 ANYS

INFANTS EN FAMÍLIA DE 0 A 3

ACTIVITATS FAMILIARS

PETIT CINECLUB

TALLERS FAMILIARS DEL CENTRE CÍVIC

ESPECTACLES FAMILIARS

ESCOLA TÍSNER ESTIU 2022



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 compartides amb els vostres infants.

EL CASAL INFANTIL 4 A 12 ANYS

https://infancia.cotxeresborrell.net/de4a12/casal-infantil-de-4-a-12-anys/


INSCRIPCIONS 
A partir del 25 de març  
Inici i fi del Casal: de l’1 d’abril al 17 de juny
Preu: 25,78 €* al trimestre
 3,87 € tiquet diari (ús esporàdic)
 Preus reduïts per famílies monoparentals 
 i nombroses (cal acreditar-ho)
Horari: de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h

QUÈ CAL DUR PER INSCRIURE’S

La documentació i el pagament son imprescin-
dibles per formalitzar la inscripció.

• DNI del/la tutor/a
• Llibre de família

• Targeta sanitària infant
• Carnet de vacunes 

(recomanable)



Regaleu-vos una tarda de joc amb els vos-
tres infants, connecteu i estimuleu la vostra 
part més juganera! Estigueu presents, obser-
veu-los, permeteu que us proposin jocs i pro-
poseu vosaltres també. És una gran oportunitat 
per descobrir moltes coses de les vostres filles 
i fills i de ben segur que us proporcionarà esto-
nes de molta felicitat! Al Casal Infantil hi teniu 
l’ambient i els materials.
De dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h
Última setmana sencera del mes:
Del 25 al 28 d’abril
Del 23 al 26 de maig
Del 13 al 16 de juny
Preu: 3,87 € tiquet diari per infant i sessió 
 30,93 € abonament* 10 sessions  
 *És personal i dura un any natural
 
Les famílies del Casal Infantil tenen l’accés 
gratuït. Els/les germans/es hauran d’utilitzar el 
tiquet puntual de 3,87€ o abonament.  
Tots els infants han de venir acompanyats per 
una persona adulta.

ACTIVITATS DEL CASAL 

TARDES DE JOC EN FAMÍLIA. 4 A 12 ANYS 



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 a 19.25 h
Preu: 3,87 € tiquet diari per infant i sessió
 15,47 € abonament* 5 sessions
 30,93 € abonament* 10 sessions  
 *És personal i dura un any natural

Aforament limitat. Tots els infants han de venir 
acompanyats per una persona adulta.

LUDOTECA FAMILIAR PETITA INFÀNCIA 
DE 0 A 3 ANYS



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. Compartiu els jocs que més els agra-
den i descobriu-ne de nous!
De dilluns a dijous de 16.15 a 17.30 h
Servei disponible per les famílies inscrites al 
casal.

PRÈSTEC DE JOCS I JOGUINES 



El Casal acull a les escoles que vulguin venir 
a gaudir de l’espai en horari lectiu. Si voleu 
compartir amb el vostre alumnat una estona 
de joc lliure 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 
una 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 reserva: 
infantil@cotxeresborrell.net 
93 324 83 50 (demanar pel Casal Infantil)

VISITES ESCOLARS 

mailto:infantil%40cotxeresborrell.net?subject=Visites%20escolars


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. 
Requereix inscripció prèvia i compromís trimes-
tral. Les places són limitades. Inclou activitats 
i xerrades mensuals reservades a les famílies 
usuàries del servei.

INFANTS EN FAMÍLIA DE 0 A 3

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


INSCRIPCIONS
A partir del 3 de gener 
Inici del servei: dimarts 11 de gener
Preu: 49,92 €*
Preu reduït per a famílies monoparentals i nombroses 
(cal acreditar-ho)
*Preus pendents d’aprovació

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:
infantil@cotxeresborrell.net 
93 324 83 50 (demanar pel Casal Infantil)

CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE 
FAMÍLIES ORGANITZADES

 En cas de força major derivada de la crisis 
sanitària actual i/o perquè qualsevol auto-
ritat governamental no permeti el desenvo-

lupament de les activitats programades pel Casal In-
fantil, aquestes es podran adaptar a un format virtual. 
Aquesta variació no suposarà que l’activitat es consi-
deri cancel·lada o suspesa.

mailto:infantil%40cotxeresborrell.net?subject=Visites%20escolars


ACTIVITATS FAMILIARS

Propostes de lleure per a famílies de totes les 
edats. Tots els infants han de venir acompa-
nyats d’una persona adulta. Aforament limitat

ELS LLIBRES AL CASAL

Del dilluns 25 al dijous 28 d’abril
De 16.30 a 19.30 h. De 4 a 12 anys. 3.87 € 
En motiu de la diada de Sant Jordi, us prepa-
rem una setmana on els llibres seran els pro-
tagonistes! L’equip educatiu també compartirà 
les seves propostes tant per el públic infantil 
com per les adultes. Podràs portar els llibres 
que ja no et facin servei.
Amb la col·laboració de la Carbonera  
i de la Biblioteca Joan Oliver.



DIA DEL JOC!

Del dilluns 23 al dijous 26 de maig 
En motiu del Dia Internacional del Joc  
De 16.30 a 19.30 h. De 4 a 12 anys. 3.87 €
Celebrem el dia del joc amb un recull de jocs 
del món i aquelles famílies que ho vulguin, re-
viure els jocs de la infància i compartir-los entre 
totes. 



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. Els espectadors s’endu-
ran a casa també una fitxa d’activitats relacio-
nada 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

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


ANEM A CAÇAR UN ÓS 
CÀRIES MÀGIQUES – ASTON I ELS REGALS

Divendres 22 d’abril a les 18 h
Format: 3 curtmetratges (1 de principal de 27’ i 
2 de més curts). Durada: 47 minuts
Edat recomanada: A partir de 3 anys

Anem a caçar un ós
Joanna Harrison, Robin Shaw, Anglaterra, 2016, 30’
Has anat mai a caçar un ós ben gros? Cinc 
germans aprofiten que els seus pares marxen 
de casa per sortir a l’aventura! Travessen un 
camp ple d’herba… xuix, xuiax, xuix!, un riu ple 
d’aigua… glup, glup, glup! i un bosc ple d’ar-
bres… tipiti, tòpiti, tipiti! Però, qui té por de l’os 
dolent? Ningú! Perquè són molt i molt valents.



Càries Màgiques
Uzzi y Lota Geffenblad, Suècia, 2015, 7’
En Topets i en Taquetes passen el dia menjant 
dolços: un bombó farcit de xocolata, caramels, 
piruletes que pinten la llengua… però què pas-
sarà amb les seves dentetes?

Aston i els regals
Uzzi i Lota Geffenblad, Suècia, 2012, 9’
A l’Aston li agrada molt regalar coses a la seva 
mare i al seu pare, tant que no pot evitar embo-
licar tots els objectes que troba per casa.



ESPECTACLES FAMILIARS

A l’Espai Escènic Tísner. Entrada gratuïta. Cal 
reservar entrada. Aforament limitat.

PETJADES 

Divendres 20 de març a les 19 h
Dansa: Francesca Salcedo. Piano:Víctor Oller
35 minuts. De 4 a 9 anys. Espai Escènic Tísner 
Espectacle que forma part del circuit Barcelona 
Districte Cultural
Tots els animals del planeta deixen petjades 
en moure’s. Petjades més profundes, petjades 
més suaus, alguns fins i tot només un rastre. 
Espectacle creat especialment per als més pe-
tits, explorarem i representarem cada espècie 
animal a través de la música i el moviment.

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


KALABAZI JESSICA ARPIN 

Diumenge 29 de maig a les 18 h 
Clown i bicicleta acrobàtica. Durada: 40-50 min 
Públic familiar. Ronda Sant Antoni amb c/ Urgell 
Activitat dins de Vides a l’Aire, cicle d’activitats 
sobre la bicicleta i els VMP
Alma és un viatge poètic i sensorial a través 
de les quatre estacions de l’any. Un espectacle 
per a la primera infància de petit format, basat 
en el teatre d’objectes i el moviment. Els més 
petits gaudeixen d’una proposta amb materials 
naturals, divertida i alhora poètica, que parla 
del pas del temps. 



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/ària 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 
pel·lícula.

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


TALLERS FAMILIARS AL CENTRE CÍVIC

IOGA AMB INFANTS 

Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Amb Vero Russo. Preu: 47,92 € (9 sessions)
Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. 
Exercicis hipopressius mentre gaudeixes de jocs 
amb el teu infant. Per a infants d’1 a 2 anys.

IOGA AMB NADONS 

Dimecres de 10.15 a 11.15 h
Amb Vero Russo. Preu: 47,92 € (9 sessions)
Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. 
Exercicis hipopressius mentre gaudeixes de jocs 
amb el teu nadó. Per a nadons de 2 a 12 mesos

https://cotxeresborrell.net/tallers/tallers-culturals/


DANSA AFRICANA EN FAMÍLIA

Dijous de 16.45 a 17.45 h 
Amb Anna Mbengue
Preu: 47,92 € (9 sessions) 
Compartir, connectar i dansar amb el teu fill o 
filla i tot a ritme de tambors.  
Per a infants de 2 a 4 anys.



ESCOLA TÍSNER ESTIU 2022 

L’Escola Tísner d’arts escèniques ofereix a l’es-
tiu un casal artístic on es treballen tècniques 
d’interpretació, veu i cant, cos i moviment...

Del 27 de juny al 22 de juliol 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Preu per setmana: 81,80 €
Inscripcions a partir del 25 d’abril presencial-
ment al centre cívic. Places limitades!

Petits/es artistes A. De 4 a 6 anys (P3, P4, P5)*
Petits/es artistes B. De 6 a 9 anys (1r a 4t)
Teloners/es. De 10 a 13 anys (5è, 6è i 1r ESO)
Debutants. De 14 a 17 anys (2n a 4t ESO i 
Batxillerat)
* Activitat per a infants amb 4 anys fets.

Per a més informació consulteu el programa 
del Tísner Estiu al web.

https://infancia.cotxeresborrell.net/el-casal/escola-darts-esceniques-destiu/
https://infancia.cotxeresborrell.net/el-casal/escola-darts-esceniques-destiu/


 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
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
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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

 MAPA


	Casal

