L’ILLA DEL JOC!
21 de juny de 17 a 19.30 h
Necessitem la vostra ajuda per resoldre el misteri! Una gran gimcana exterior t’espera!! Ens caldrà la participació de grans i petits...
està obert a tothom! Com sempre la música, el jocs i la diversió
està assegurada!
Animació infantil amb Jaume Ibars amb l’espectacle “Que comenci
la festa”

PORTA PETITA (1 A 3 ANYS)
És un espai de trobada i relació de les famílies amb els infants d’1
a 3 anys , on compartir estones d’experimentació, estimulació i de
joc, amb els infants. Cada sessió, els divendres a la tarda de 17 a
19h, comptarà amb una proposta d’activitat i un temps de joc lliure
i compartit. Cal inscripció prèvia.
JUGUEM AMB LA FRUITA
28 d’abril de 17 a 19 h
Vine i experimenta amb la fruita i les seves múltiples capacitats artístiques! Passa una tarda rodona en família estimulant els sentits.
*Requisit: Cal portar una bata o roba que es pugui embrutar i la
tapa d’una capsa de sabates.

en família? Porta el banyador i refresca’t!
*Requisit: Cal que els infants portin banyador, xancletes de bany,
tovallola i roba de recanvi.

És un espai de trobada, relació i participació per a infants de 8 a 12
anys. Hi trobareu jocs i propostes lúdiques diverses especialment
dissenyades per aquest perfil i edat. Hi fem activitats de robòtica
i de tecnologia, graffiti, ball, ràdio, música electrònica, tatuatges...
on hi podeu viure un munt d’experiències noves. Veniu i feu-ho!
Cal inscripció prèvia.
TORNEIG WII SPORTS
28 d’abril a les 17.30 h
Rapidesa, habilitats, punteria i concentració són les habilitats
que necessitem per aconseguir els reptes que ens proposa el joc
d’sports.
ROBÒTICA AMB LEGO
12 de maig a les 17.30 h
Ens agradaria seguir jugant amb les noves tecnologies, per tancar
el trimestre presentem la proposta de construccions robòtiques
explorarem el “technic LEGO” que tenim al casal.

TUBS DE COLORS
12 de maig de 17 a 19 h

Jugarem amb l’aigua i amb l’ajuda de petits molinets aprendrem a
moure’ls d’un lloc a l’altre mentre passem una tarda remullant-nos
en família.
*Requisit: Cal que els infants portin banyador, xancletes de bany,
tovallola i roba de recanvi.
ENS REMULLEM
16 de juny de 17 a 19 h
L’estiu i la calor ja arriben i què millor que una bona estona de bany

CASAL INFANTIL URGELL
C/ Comte d’Urgell, 145
08036 Barcelona
Tel: 934 536 480
www.ccurgell.cat/casal-infantil
infantil@ccurgell.cat
facebook.com/casal.infantilurgell

INFORMACIÓ
Al Casal Infantil
de dilluns a divendres
de 17 a 20 h
Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

Inscripcions Casal Infantil
Des del 3 d’abril a la recepció del CC Urgell
(fins a esgotar places)

Aquesta tarda la dediquem a l’experimentació amb tubs connectors, i embuts. Voleu provar i veure que passa?

EXPERIMENTEM AMB L’AIGUA
9 de juny de 17 a 19 h

Bus: 20, 37, 43, 44,
59, 63, N7, N12
Metro:
L5 Hospital clínic

PREUS
Quota trimestral Casal Infantil: 23,90 €
Entrada puntual Casal Infantil: 3,40 €
Entrada diària Porta Petita: 3,40 €
Abonament 10 sessions Porta Petita: 27,50 €

Experimentarem amb el tacte i descobrirem noves formes de jugar
amb petits trossos de gel amb sorpreses dins.

Passarem una tarda a la fresca descobrint diversos jocs en família
amb un paracaigudes de colors com a protagonista.
*Requisit: Cal portar roba còmode

Activitats
d’abril
a juny
de 2017

ESPAI MINIJOVE (8 A 12 ANYS)

JOGUINES GELADES
5 de maig de 17 a 19 h

PARACAIGUDES A L’AIRE LLIURE
2 de juny de 17 a 19 h

Casal Infantil Urgell

FEM SMOOTHIES
9 de juny a les 17.30 h
Aprendrem una forma pràctica, fàcil i ràpida de fer sucs que ens
donaran molta energia per l’estiu. Quin suc estarà més bo?
W’APPS UP!
12 de maig a les 17.30 h
Gifts, memes i d’altres aplicacions per a mòbils i tauletes ens ajudaran a crear un munt de vídeos divertits barrejant imatge, so i
música. Vine a riure i a jugar amb nosaltres!

Documentació que cal portar:
· Fotocòpia del llibre de família,
· Fotocòpia del DNI del tutor/a,
· Fotocòpia targeta sanitària,
· Fotocòpia carnet de vacunes.
(Cal presentar tota la documentació per realitzar la inscripció)
Us recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens heu facilitat queden incorporades a un fitxer amb titularitat de LÚDIC 3 SCCL. que n’és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-vos
informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. Us fem saber que, si fos el cas, les dades personals se cedirien a l’Ajuntament de Barcelona perquè pogués continuar la prestació d’aquest servei. En cas que hàgiu
facilitat dades de tercers, us obligueu a informar-los de la present clàusula i a obtenir-ne el consentiment pel tractament
d’aquestes dades. Teniu potestat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades
de caràcter personal adreçant-vos a LÚDIC 3, amb domicili al carrer Diputació 185, principal 1a 08011 de Barcelona, o
enviant un e-mail a l’ adreça ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. Igualment, podeu sol·licitar no rebre comunicacions
electròniques adreçant-vos a l’adreça d’e-mail abans assenyalada en qualsevol moment.

Com i quan inscriure’s
Casal Infantil
Presencialment a partir del 3 d’abril a la recepció del CC Urgell, fins
a esgotar places.
Juguem en família i Espai Minijove
Inscripcions el dilluns de la mateixa setmana que es fa l’activitat, a
la recepció del centre CC Urgell o per telèfon.
Porta Petita
Cal inscripció prèvia enviant un correu a portapetita@ccurgell.cat,
a partir de les 9h del dilluns de la mateixa setmana que es fa
l’activitat.

CASAL INFANTIL (4 A 12 ANYS)
El Casal Infantil és un espai de lleure educatiu, adreçat a infants de
4 a 12 anys i a les seves famílies. Mitjançant el joc com a eina educativa i d’interacció, el infants tenen l’oportunitat d’experimentar,
descobrir i relacionar-se.
L’equip educatiu és qui vehicula, guia en la tria d’activitats i fomenta les interaccions per tal d’afavorir el desenvolupament de l’infant.
EL JOC DEL MES
18 d’abril, 8 de maig i 7 de juny de 17 a 20 h

JUGUEM AMB EL CENTRE OBERT CIÓ BARJAU
26 d’abril de 17 a 20 h
Gaudirem de l’aire lliure en companyia dels nostres amics del Centre Obert Cio Barjau. Els vols conèixer?
MULTIJOCS
4 de maig de 17 a 20 h

BINGO!
30 de maig de 17 a 20 h
Tindrem la sort de compartir una estona de Bingo amb els amics
del Casal de la Gent Gran. Petits i grans passarem una tarda entre
números i rialles.
Amb la col·laboració de l’Espai de la Gent Gran de l’Esquerra de
l’Eixample

Les bitlles, dards, futbolí, ping-pong i billar seran els grans protagonistes de la tarda. Ens divertirem i farem treballar activament els
nostres reflexes i la nostra coordinació.

DESCOBERTA DEL BARRI
11 de maig de 17 a 20 h
L’esquerra l’Eixample és un barri amb edificis emblemàtics i ple de
misteris, mitjançant un conjunt de proves coneixerem el que amaguen els seus carrers, places i jardins. Sortim del casal!
Per aquells/es que vingueu caldrà autorització prèvia per part dels
vostre tutor/a legal.

Aquesta tarda descobrirem un dels jocs que tenim al casal. I durant
tot el mes serà el nostre joc estrella. El voleu conèixer?

JOCS AL PARC!
8 de juny de 17 a 20 h

La calor arriba i ens convida a divertir-nos amb aigua. Passarem
per un seguit de proves cooperatives. Ho aconseguirem sense mullar-nos?
*Portar robar de recanvi.

JUGUEM EN FAMÍLIA (4 A 12 ANYS)

Ordenarem les peces en grups, observarem i treballarem en equip
per aconseguir fer el màxim de trencaclosques en el mínim temps
possible. Mitjançant el joc treballarem la lògica, concentració i rapidesa. Acceptes el repte?
CREACTIVA: MINIMONS
25 d’abril de 17 a 20 h
Construirem al nostre gust i amb materials naturals un hàbitat per
als nostres animals de joguina. Entrenarem la creativitat de forma
lúdica i simulant la creació d’ecosistemes pel Casal!

Es pot jugar amb una capsa? Podem transformar l’espai? Els hi
donarem vida a capses gegant, construint cabanes, monstres i tot
allò que imaginem.
ROLE PLAYING
24 de maig de 17 a 20 h
Mitjançant diferents jocs us donarem l’oportunitat de mostrar-vos
com el personatge que us ve de gust ser, posar-vos en el lloc del
l’altre i simular per una estona una altra identitat. Qui voldràs ser?

És la setmana de les famílies! Durant aquests dies TOTES sou benvingudes!. Jugarem, construirem, crearem i gaudirem de temps
compartit i de qualitat, podreu aprofitar per conèixer com els vostres infants aprofiten i gaudeixen de les tardes del casal.

JOCS D’AIGUA!
13 I 14 de juny de 17 a 20 h

CONCURS MUSICAL
19 de juny de 17 a 20 h

CREACTIVA: ART ATTACK
22 de maig de 17 a 20 h

T’imagines com seria el CAMI AMIC? Us proposem venir a jugar
i escenificar un espai verd de casa a l’escola. Propiciant menys
contaminació ambiental! Ho intentem?
Amb la col·laboració de l’Aula ambiental de Sagrada família.
Activitat inclosa dins el cicle Vides a l’aire.

Aprofitarem el bon temps i baixarem al parc, per a fer tota mena de
jocs dinàmics i de moviment aprofitant l’espai de l’illa. Animeu-vos
i si ho voleu podeu portar companyia!

Saps crear melodies amb paraules? taral·lejar una cançó? Us convidem al gran concurs on haurem de demostrar les nostres capacitats musicals.

MARATÓ DE TRENCACLOSQUES
19 d’abril de 17 a 20 h

AMB BONS FUMS!
5 de maig, de 17h a 19.30 h

LES FAMÍLIES AL CASAL!
Del 15 al 18 de maig de 17 a 20 h

EL JOC QUE A MI M’AGRADA ÉS...
9 de maig de 17 a 20 h
Rebrem la visita de l’Espai de la Gent Gran de l’Eixample i compartirem una tarda de jocs intergeneracional. Explicant-nos i explicant-los quin són els jocs que més ens agraden. És possible que
els jocs actuals s’assemblin als jocs tradicionals? Vine a comprovar-ho!.
Amb la col·laboració de l’Espai de la Gent Gran de l’Esquerra de
l’Eixample

Espectacle contem i cantem. La Màgia de la llegenda de Sant Jordi
a través de les cançons i el dibuix. Al pati interior d’illa del centre
cívic Urgell. Activitat gratuïta.

El Casal Infantil proposa un punt de trobada amb activitats per a
participar en família i aprofitar per enfortir vincles i crear experiències noves en un entorn lúdic.
NI PRÍNCEPS NI PRINCESES, TOTS SOM DRACS!
Sant Jordi
21 d’abril de 17 a 19.30 h
Us convidem a una festa al parc, per trencar amb els tòpics del
príncep i la princesa, amb un espai dividit en diferents racons per
a que tots els infants puguin crear la seva llegenda i deixar volar el
seu drac. Acabarem la tarda tot lligant l’art de la narració oral i l’animació infantil amb cançons i il·lustracions en directe, ens endinsarem en la llegenda de Sant Jordi. Coneixerem les seves aventures
i desventures! Ens hi acompanyeu?
Amb la col·laboració de les il·lustradores Pin Tam Pon i Cia Ai l’As.

MOSTRA DE CASALS
19 de maig de 17 a 19 h
Al districte de L’Eixample tenim 4 casals infantils, i ens unim per
fer una festa en comunitat, compartirem una tarda de jocs, tallers i
sorpreses. No us ho perdeu!
*A la plaça Gaudí, al barri de Sagrada família.
JOC AL CARRER!
26 de maig de 17h a 19.30 h
Arriba el Dia Internacional del Joc i per celebrar-ho us convidem
als Jardins d’interior d’illa d’ Ermessenda de Carcassona a jugar en
família i amb altres infants del barri. És una proposta per engrescar
als més juganers!!!
Amb la participació de: Barcelona Futbol Botons Associació seu
Sant Antoni, Espai de la Gent Gran de l’Esquerra de l’Eixample.
LUDOTECA EN FAMÍLIA. “Joc simbòlic”
2 de juny de 17h a 19.30 h
Cada primer divendres de mes, obrim el Casal a les famílies, per a
que pugueu compartir tots plegats una molt bona estona de lleure
i de joc. Sabeu que és el joc simbòlic i com els vostres fills copien
el món a través del joc? És la vostra tarda per descobrir-ho!

