
Aquí  
  es juga !
14·12·22 — 

05·01·23

Mostra de jocs i  
joguines al Casal Infantil  
Cotxeres Borrell

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/mostra-de-jocs-i-joguines


Totes les activitats es fan al casal infantil 
del Centre Cívic Cotxeres Borrell.

Cal inscripció prèvia a partir del 5 de 
desembre de 2022 per telèfon al 933 248 
350 o presencialment al centre cívic.

Els infants han d’anar acompanyats 
per una persona adulta.

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 joc i descobrir i experimentar 
amb les últimes novetats lúdiques i 
educatives del mercat.

Aquests espais s’ofereixen als quatre 
casals infantils 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 dels seves 
famílies i a la tipologia de jocs. Durant 
la mostra, a més a més, els casals 
ofereixen propostes i ambients de jocs, 
tallers, jocs participatius…



Renova les teves joguines
Accés lliure

A través de l’intercanvi, el projecte Renova les teves 
joguines fomenta un consum de jocs i joguines 
responsable i coherent amb un estil de vida respectuós 
amb els valors socio-ambientals. 
→  Recollida de joguines: del 14 al 15 de desembre 
→  Intercanvi de joguines: 16 de desembre

Obert a tothom

Del 14 al 16 de desembre de 17 a 19 h

Casal Infantil del Centre Cívic Cotxeres Borrell amb la 
col·laboració d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

La Vida de les Joguines
Contacontes i presentació de la guia  
“La vida dels jocs i les joguines”

Una botiga de joguines decideix comptar amb 
l’ajuda de totes les joguines per contribuir a aturar 
el canvi climàtic. Després del conte es presentarà 
la guia “La vida dels jocs i les joguines” que promou 
el consum responsable i esdevé una guia dels 
comerços, equipaments i projectes que ho faciliten.

Infants i famílies de 2 a 6 anys

16 de desembre a les 17 h

Espai Consum Responsable, Aula Ambiental de la 
Sagrada Família i Vida dels Jocs i les Joguines

Activitats 
complementàries  
a la mostra



Animals habitats

On viu cada espècie animal? Quins elements necessita 
per viure? Descobrirem i jugarem amb diferents 
ecosistemes i amb els animals que hi viuen.

Infants de 4 a 12 anys

22 de desembre d’11 a 13 per a infants de 4 a 7 anys

22 de desembre de 17 a 19 h per a infants de 8 a 12 anys  
(opció de participar no acompanyats)

Casal Infantil del Centre Cívic Cotxeres Borrell

Criaturas Infinitas 
Taller de joc i construcció creativa en família

Arriben a Barcelona les “Criaturas Infinitas” i estan 
desitjant que vinguis a jugar amb elles! Proposen 
espais de creació, col·laboració i experimentació 
a través d’un sistema de peces toves, amb el 
qual podreu crear, construir i imaginar sense 
límits, explorant infinites possibilitats de joc. 

Infants de 7 a 12 anys

23 de desembre a les 17

23 de desembre a les 18 h

Criaturas Infinitas

Soc Natura
Experiència immersiva familiar

Una instal·lació immersiva que ens obre les portes 
a descobrir que formem part d’un món instintiu 
i viu. Participaràs a través del joc amb llums, 
sons, olors, ombres i altres elements per orientar 
tots els sentits en allò que som: NATURA.

Infants de 0 a 3 anys 

28 de desembre a les 11 h

28 de desembre a les 12 h

L’Autèntica



En els núvols 
Experiència immersiva 

Instal·lació de joc artística i lúdica que evoca “un 
passeig entre els núvols” i esdevé una experiència 
sensorial, explorant lliurement tots els materials

Infants de 0 a 3 anys 

3 de gener de 17 a 18 h

3 de gener de 18 a 19 h

Wood & ArtLab

Jugant amb la Llum Negra

Espai per explorar el món de la fluorescència, 
on ens embolcallarem d’una atmosfera 
plena de colors i moviment

Infants de 4 a 12 anys

4 de gener de 17 a 18 h

4 de gener de 18 a 19 h

Wood & ArtLab



Més informació a  
barcelona.cat/eixample

Casal Infantil Cotxeres Borrell

Viladomat, 2-8  
Tel. 93 324 83 50 
infancia.cotxeresborrell.net

Informació de la mostra

Preu d’accés individual: 1,75 € per 
infant i sessió. Possibilitat de compra 
d’abonament de 5 sessions: 7 € (ús 
exclusiu per a cada infant). El preu inclou 
l’accés a les activitats complementàries. 
Capacitat dels espais limitada.
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