ARRELAT

Setmana de la ment del 12
al 16 de març
12 i 13 de març: vols desxifrar
l’enigma? Tenim un misteri que resoldre!! Vine a descobrir les trampes
que hi trobaràs!
14 i 15 de març: la música que parla
de tu! Ha arribat el moment de crear
la teva pròpia cançó, però no una
qualsevol sinó aquella que diu com
ets!! T’animes?
16 de març: TALLER ZOMETOOL:
vols saber que és un zometool? És
una eina que uneix ciència, matemàtica, natura, art i arquitectura,
permet fer estructures molt diferents
i de diversos graus de complexitat
d’una forma molt senzilla.
*A càrrec de l’empresa Lu2

EXPLORADORS
DE RACONS

26 de gener de les 17 a les 19h
Delimitarem diferents espais on els
infants puguin realitzar de manera
simultània diferents jocs de tipus
cognitiu, manipulatiu i simbòlic.
Vine a descobrir-los!

PSICOMOTRICITAT

2 de febrer de les 17 a les 19h
Un espai de joc pensat i ajustat al
desenvolupament on mitjançant
el moviment i l’acció els infants
aprendran a relacionar-se amb el
seu propi cos, amb l’espai, amb
els objectes i amb els altres.

FEM LA NOSTRA
DISFRESSA

9 de febrer de les 17 a les 19h
Crearem una disfressa ben divertida i original per sortir a lluir-la amb
la rua de l’Eixample. Afanyat no et
quedis sense!!

VINE A GAUDIR ELS RITMES DE LA PERCUSSIÓ
+ Espai MiniJove: ZOMETOOLA’T;
aprofitarem per jugar amb el zometool!

MIRADES

Setmana dels aliments del
19 al 23 de març.
19 i 20 de març: vols construir un
guió que parli d’una història real?
Visionarem alguns curts perquè
ens donin idees.
21 i 22 de març: vols saber que és
el sequence shoot? Vine a descobrir-ho!!!
23 de març: TALLER PAPERCRAFT:
veniu a crear el vostre ninot personalitzat, dibuixarem i crearem amb
la tècnica del papercraft.
+ Espai MiniJOve: participarem
del taller papercraft que ens presenta el Rodrigo.
*A càrrec de Ricardo Plàstiko

PORTA PETITA
(1 A 3 ANYS)
JUGANT AMB
COMPTAGOTES

19 de gener de les 17 a les 19h
Jugarem amb comptagotes i dissenyarem un estampat molt original. Vine a deixar la teva goteta al
nostre mural!

16 de febrer de les 17 a les 19h

Sabíeu que amb un recipient i una
mica d’arròs podem fer música?
Vine a construir la teva maraca i a
jugar amb els ritmes!

TRANSVASAMENTS
SENSORIALS

PIRULETES DE
FRUITES

16 de març de les 17 a les 19h
Amb una palleta i les fruites que
més ens agraden jugarem a fer
piruletes amb les formes més originals i, a més a més, molt saludables!
23 de març de les 17 a les 19h

PETIT CINE CLUB
NEU I ELS ARBRES
MÀGICS
Dissabte 17 de febrer
Auditori a les 17 h

Curtmetratges. Diversos autors,
51 minuts
Edat recomanada: a partir de 4
anys
Neu i Els arbres màgics és una selecció de quatre històries al voltant
de la natura i els arbres. Els seus
mons, poblats per bestioles, natura i personatges entranyables,
constitueixen quatre contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat,
el respecte i l’alegria de viure amb
la natura.

2 de març de les 17 a les 19h

9 de març de les 17 a les 19h

LA VIDA D’EN
CARBASSÓ

Bus: 20, 37, H10, 59,
63, N7, N12, V11
Metro:
L5 Hospital clínic

Dissabte 28 d’abril
Auditori a les 17 h
Claude Barras, Suïssa-França,
2016, 64 minuts
Edat recomanada: a partir de 7
anys
Després de la sobtada mort de la
seva mare, Courgette es fa amic
d’un simpàtic policia, Raymond,
que l’acompanya a la seva nova
llar d’acollida amb altres orfes de
la seva edat. Courgette, al principi,
lluita per tal d’adaptar-se a aquesta canvi estrany i hostil, però amb
l’ajuda de Raymond i dels seus
nous amics, Courgette aprendrà a
estimar i a confiar en els altres.

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-Infantil-Urgell-Eixample-

INFORMACIÓ
Al Casal Infantil
de dilluns a divendres
de 16.30 a 19.30h
Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

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 €
Quota trimestral de 0 a 3 anys infants i família: 40€/10 sessions
Cessió d’espai familiar per a grups: 30€ grup/sessió
Inscripcions Casal Infantil
El període d’inscripcions s’iniciarà l’11 de desembre a la recepció del CC Urgell.
(inscripcions fins esgotar places)

NO ENS FA POR JUGAR
A LES FOSQUES

Ens embolicarem els peus i les
mans com un regal i jugarem amb
el paper de bombolles.

Activitats
de gener
a març
de 2018

Fins on et poden portar els teus
peus? Anima’t a jugar i trepitjar
noves textures descobrint sensacions fascinants.

23 de febrer de les 17 a les 19h

LES BOMBOLLES
JUGANERES

Casal Infantil Urgell

CAMINEM PEL MÓN

Posarem a prova la nostra motricitat jugant a omplir, buidar, transvasar...Jocs on desenvoluparem
habilitats per a la vida pràctica a la
vegada que gaudirem d’una agradable estona de joc.

Busqueu roba fosca i blanca als
vostres armaris perquè descobrireu el que és jugar brillant enmig
de la foscor o passar desapercebut.

tites històries universals que conserven el caràcter educatiu original
i hi afegeixen creativitat i diversió.
El millor de les faules i del cartoon
en una mateixa proposta.

ANIMALADES DE CINE
Dissabte 24 de març
Auditori a les 17 h

Curtmetratges. Diversos autors,
40 minuts
Edat recomanada: a partir de 3
anys
Animalades de cine és una selecció de curtmetratges que porta a la
gran pantalla faules populars amb
molt sentit de l’humor i enginy. Pe-

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.

GENER

INFORMACIÓ GENERAL
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, els 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.
Us proposem gaudir d’aquest espai de
trobada per participar en família i aprofitar per enfortir vincles, conèixer-nos i
crear experiències enriquidores en un
entorn lúdic.
Els divendres us proposem activitats
diverses per venir a gaudir!
Com i quan inscriure’s?
Presencialment a partir del 11 de
desembre a la recepció del CC Urgell, fins esgotar places.

ESPAI MINIJOVE
(8 A 12 ANYS)
És un punt 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. Les activitats estaran
vehiculades a través del joc i tenint en compte els interessos del
moment per tal de poder viure un
munt d’experiències noves. Moltes
d’elles dinamitzades per nois i noies de l’Eix Jove amb temàtiques
com ara interpretació, ball, tècniques de maquillatge, teatre, cuina,
música, dibuix i robòtica, seran la
motivació de les tardes al Casal.
Veniu i proveu-ho!
Com i quan inscriure’s?
Caldrà inscripció prèvia el mateix
dilluns d’aquella setmana.

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.
Com i quan inscriure’s?
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.

DE 0 A 3 ANYS
INFANTS I FAMIÍLIA
De 0 a 3 anys, espai de suport a
les famílies són espais de trobada
i interrelació en els 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 socialització que els posa en
relació amb altres infants en un
ambient segur i estimulant on troben joguines i materials adequats
al seu moment evolutiu.
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.
Què cal saber?
El servei s’ofereix en horari de mati
un dia a la setmana, dilluns o dimecres. L’accés requereix inscripció
prèvia i les places són limitades.
Com i quan inscriure’s?
A partir del 11 de desembre fins a
esgotar places. Inici de les sessions setmana del 15 de gener i finalització setmana del 19 de març.
El servei de cessió d’espai consisteix en oferir la sala d’espai familiar
per poder fer ús del material lúdic i
altres elements de l’equipament a
grups de mares i pares, preferentment del barri, organitzats per a la
realització d’activitats relacionades
amb el suport a la criança.
Què cal saber?
La cessió d’espais es portarà a
terme un matí a la setmana durant
dues hores (de 10 a 12 h) i de forma trimestral.
Com i quan inscriure’s?
A partir del 11 de desembre. Inici
de les sessions el 16 de gener i finalització el 20 de març.

PETIT CINECLUB
Petit Cineclub és una proposta de
cinema familiar que forma part de
Barcelona Districte Cultural. Una
cita mensual per apropar el cinema
als més petits a través de pel·lícules d’animació, presentades per un
personatge molt especial. Activitat
gratuïta.
Com i quan inscriure’s?
Activitat gratuïta. Cal reserva
prèvia. Les entrades es podran
reservar a partir del dilluns de la
setmana de l’activitat, de forma
presencial, telefònica o al web del
CC. Urgell.

CASAL INFANTIL

11 al 12

16.30h.

PORTES OBERTES

15 al 18

16.30h.

EMOCIONAT

19

17.00h.

SHIATSU

17.00h.

JUGANT AMB COMPTAGOTES

PORTES OBERTES

17.00h.

VINE A MOURE’T AL CASAL

22 al 25

16.30h.

TAC-TAT

26

17.00h.

MOVENT LES EMOCIONS

17.00h.

EXPLORADORS DE RACONS

17.00h.

TALLER DE ROBOTICA

16.30h.

VISUAL-TACT

29 al 1

5 al 8
9

12 al 15
16

19 al 22
23

26 al 1

17.00h.

MAQUILLATGE DE CARNAVAL

17.00h

PSICOMOTRICITAT

17.00h.

TALLER MAQUILLATGE

16.30h

JOC DE FUSIÓ

17.00h.

DISFRESSAT

17.00h.

FEM LA NOSTRA DISFRESSA

17.00h.

VINE AL DISFRESS-ART

16.30h.

GENERALITZA

17.00h

OSTEOPATIA AMB ELS CINC SENTITS

17.00h.

VINE A GAUDIR ELS RITMES DE LA PERCUSSIÓ

17.00h.

TALLER DE DIBUIX

16.30h.

REFLEXAT

17.00h.

JOC CREATIU I EXPRESSIU

17.00h.

TRANSVASAMENTS SENSORIALS

17.00h.

TALLER DE MÚSICA

16.30h

ROBOILUSTRAT

MARÇ

2

5 al 8
9

12 al 15
16

19 al 22
23

Obrim un nou episodi al casal infantil! A partir de l’11 de gener us
convidem a descobrir totes les novetats lúdiques amb propostes engrescadores per a totes les edats.
Us esperem carregats d’energia
i amb ganes de compartir noves
experiències!!

EMOCIONA’T

FEBRER

2

Setmana de les famílies al
casal de l’11 al 12 de gener.

17.00h.

JOCS PER CONSTRUIR RELACIONS

17.00h.

NO ENS FA POR JUGAR A LES FOSQUES

17.00h

TALLER DE PERCUSSIÓ

16.30h.

EQUILIBRA’T

17.00h.

JUGUEM A CUINAR

17.00h.

LES BOMBOLLES JUGANERES

17.00h.

TALLER TEATRE

16.30h.

ARRELAT

17.00h

TALLER ZOMETOOL

17.00h.

PIRULETES DE FRUITES

17.00h.

ZOMETOOLA’T

16.30h.

MIRADES

17.00h.

TALLER PAPERCRAFT

17.00h.

CAMINEM PEL MÓN

17.00h

TALLER PAPERCRAFT

CASAL INFANTIL ·

PORTA PETITA ·

ESPAI MINIJOVE

Setmana de les emocions
del 15 al 19 de gener.
15 i 16 de gener: coneixes les tècniques de risoteràpia? Vine a trinxar-te de riure. Tenim un munt de
jocs que ensenyar-te!
17 i 18 de gener: veus les cares
que fas normalment? Treu el clown
que portes dins! T’esperem impacients per riure’ns de nosaltres
mateixos!
19 de gener: SHIATSU; què millor
que aprendre tècniques de relaxació muscular per conèixer la nostra
sensibilitat tot jugant en família!
+ Espai MiniJove: VINE A MOURE’T AL CASAL! Taller de jocs infantils amb música. El Nizar al Harti
i la Judith Bover, ballarins al grup
de hip-hop de l’Eix Jove “Young
Movement”, conduiran aquest taller on els nois i noies participants
faran jocs de moviment al ritme de
la música més actual.

TAC-TAT

Setmana dels sentits del 22
i 26 de gener.
22 i 23 de gener: juguem a trobar
expressions diferents en la cara
de la gent? el cinema ens ajuda a
identificar-ho! Vine a descobrir que
expressen els personatges dins la
pantalla!
*Dimarts anirem a l’Espai de la gent
gran de l’Esquerra de l’Eixample a
realitzar un cinefòrum.
24 i 25 de gener: Voldries aprendre a il·lustrar escenes de còmic
representant històries dins les vinyetes? Atreveix-te i deixa volar la
teva imaginació artística!
26 de gener: MOVENT LES EMOCIONS: jugarem amb el moviment
i la música per esbrinar com són,
deixant anar la ment, confiar en
el nostre cos i així comunicar-nos
amb els altres d’una manera clara
i sana.
*Cal portar roba còmode.
*A càrrec de Lali Ribalta. Ballarina
professional.
+ Espai MiniJove: TALLER DE
ROBÒTICA vine a descobrir les

ciències amb la robòtica i la programació.
*A càrrec de Rosángel. Peques &
Robots.

VISUAL-TACT

Setmana del cos del 29 de
gener al 2 de febrer
29 i 30 de gener: saps que estar
actius sempre ve bé, ens moure’m
en equilibri avia’m si aconseguim
no caure de cul! T’hi esperem!
*Dilluns vindran els nostres amics
del Centre Obert Ció Barjau!
31 i 1 de febrer: saps que els jocs
de construcció demanen equilibri,
imaginació i concentració? T’animem a posar-te a prova i construir
estructures diferents a gran escala!
2 de febrer: MAQUILLATGE DE
CARNAVAL: dissenyarem les carotes de la nostra disfressa. Coneixerem les tècniques per pintar les
cares dels altres! Vine ja a maquillar!!!

GENER@LITZA

Setmana del gènere del 12
al 16 de febrer.
12 i 13 de febrer: Saps que és
l’improshow? Utilitzant la tècnica
del teatre contemporani, i mitjançant la improvisació crearem un
nou joc!
14 i 15 de febrer: vine a convertir
les imatges en tècniques de fotografia! Jugarem amb els colors, la
llum i els filtres... tot un món per
descobrir!
16 de febrer: OSTEOPATIA AMB
ELS CINC SENTITS: una mirada
transversal de la família. La importància del vincle.
Xerrada adreçada a les diferents
etapes evolutives dels infants. Aforament limitat.
*Amb la col·laboració de Sergi Sureda. Director del grup terapèutic
de Catalunya. Osteòpata i fisioterapeuta.
+ Ludoteca infantil destinada per
aquells infants de 4 a 7 anys inscrits a la xerrada.
+ Espai MiniJove: TALLER DE
DIBUIX: L’Aleix Suàrez, estudiant
del Batxillerat artístic i alumne de
fotografia a l’Espai Català-Roca,
organitza aquest taller per posar al
vostre abast els seus coneixements
de dibuix i que feu la vostra pròpia
il·lustració per portar-vos-la a casa.

lar? Imitar persones, objectes per
tal de fer-los visibles i reals? Vine a
descobrir aquesta tècnica artística!
*Dilluns vindran els nostres amics
del Centre Obert Ció Barjau!
*Dimarts l’Espai de la Gent Gran
de l’Esquerra de l’Eixample vindrà
a fer-nos un taller de modelisme
naval.
28 i 1 de febrer: fem una flashmob? Gràcies al ball construirem
una coreografia al pur estil musical.
2 de març: JOCS PER CONSTRUIR RELACIONS! La importància del joc pel desenvolupament de l’infant.
* A càrrec de Emma Cortes, Pedagoga Social col·labora amb
l’Institut Infància i Adolescència de
Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
de Catalunya i la Fundació Jaume
Bofill en temes d’educació, infància i famílies.
+ Espai MiniJove: TALLER DE
PERCUSSIÓ sigues compositor
de la teva pròpia percussió, tindrem djambé perquè cadascú creï
al seu estil musical! Animeu-vos!!
*A càrrec de Aliou Danfa coreògraf
percussionista.
*Si tens instruments de percussió
porta’ls!

REFLEXAT

Setmana del cos i la ment
del 19 al 23 de febrer.
+ Espai MiniJove: TALLER DE
MAQUILLATGE. Amb l’Eva Merino, estudiant de perruqueria i maquillatge, i la Mireia Cuadrado, que
balla al grup de hip-hop de l’Eix
Jove “The boom” aprendrem a pintar cares i maquillar-nos per tenir la
disfressa més original pel carnaval.

JOC DE FUSIÓ

Setmana de la creativitat
del 5 al 9 de febrer.
5 i 6 de febrer: arriba el rei carnestoltes i el casal surt a la rua de
carnaval de l’Eixample. Ens dedicarem a crear la nostra disfressa.
Vols saber quina serà? Corre afanyat i vine!
7 i 8 de febrer: arriba el rei carnestoltes i el casal surt a la rua de
carnaval de l’Eixample. Ens dedicarem a crear la nostra disfressa.
Vols saber quina serà? Corre afanyat i vine!
9 de febrer: FEM DISFRESSES;
Arriba la rua de carnaval de l’Eixample. Crearem la disfressa familiar entre totes!!! T’hi apuntes?
+ Espai MiniJove: VINE AL DISFRESS-ART! Crearem la nostra
pròpia disfressa per participar a la
rua de carnaval del barri!!

19 i 20 febrer: saps que és l’origami? Una tècnica japonesa de
papiroflèxia que ens permet crear
figures sense gènere! Vine a deixar-te portar per la teva ment!
21 i 22 de febrer: t’agrada disfressar-te, construir escenaris de joc
i inventar-te un guió? Vine a fer la
teva pròpia escena de cine!
23 de febrer: JOC CREATIU I
EXPRESSIU; L’infant és pur moviment lliure de formes, mitjançant
el joc desperta la seva imaginació,
creativitat, espontaneïtat, sensibilitat..., la seva essència! Juguem?
*A càrrec de Judith Navarro Royo.
+ Espai MiniJove: TALLER DE
MÚSICA. La Maria Eugènia Paton,
estudiant d’art dramàtic que va debutar a la IV Mostra d’art jove amb
la seva obra “Incontables” condueix aquest taller en companyia del
Guillem Cirera músic multidisciplinar, on els nois i noies participants
es divertiran cantant i fent música
al ritme de l’ukelele.

ROBO-ILUSTRAT

Setmana del la sensibilitat del
26 de febrer al 2 de març
26 i 27 de gener: t’agrada mode-

EQUILIBRAT

Setmana dels aliments 5 al
9 de març
5 i 6 de març: t’agrada experimentar amb sensacions noves, vine a
provar què podem cuinar amb tot
allò que tenim per casa... igual ens
surt un ou de goma! T’imagines?
7 i 8 de març: vine a cuinar sense
fogons, farem de petits grans xefs,
ens en lleparem els dits amb la
nostra creativitat!
*Dijous aprofitarem que és el dia
internacional dels drets de la dona
i podrem posar veu a totes elles.
9 de març: JUGUEM A CUINAR
descobrirem la màgia de cuinar
seguint les aplicacions d’una App,
hem d’estar ben atents per no perdre cap ingredient! Som-hi!!!
+ Espai MiniJove: TALLER DE
TEATRE. La Mariana Òrrego, estudiant de Batxillerat escènic i actriu
a l’Eix Jove, durà a terme aquest
taller on aprendrem a expressar-nos mitjançant la improvisació,
el joc teatral, el moviment, etc.

