


Grup 1 – Dimarts de 10 a 12 h
Grup 2 – Dijous de 10 a 12 h

C. Viladomat, 2-8 – T. 933 248 350
efcotxeresborrell@bcn.cat
www.cotxeresborrell.net/el-casal/ 
de-0-a-3-infants-en-familia

Grup 1 – Dimarts de 10 a 12 h
Grup 2 – Dijous de 10 a 12 h

C. Provença, 480 – T. 934 508 917
efsagradafamilia@bcn.cat
www.ccsagradafamilia.net/ 
infants-en-familia

Casal Infantil 
Cotxeres Borrell

Casal Infantil  
Sagrada Família

De 0 a 3
INFANTS EN FAMÍLIA



De 0 a 3 són espais de trobada i interrelació on 
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. El servei disposa de joguines i 
materials adequats al seu moment evolutiu. 

Per a 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. 

Aquest servei forma part de la Xarxa 
d'Espais Familiars de Criança Municipals de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Un servei municipal del Districte de 
l'Eixample adreçat a infants menors 
de 4 anys i a les seves famílies.

Grup 1 – Dilluns de 10 a 12 h
Grup 2 – Dimecres de 10 a 12 h

Pl. Fort Pienc, 4-5 – T. 932 327 827
effortpienc@bcn.cat
www.fortpienc.org/activitats-casal/ 
0-3-infants-familia

Grup 1 – Dilluns de 10 a 12 h
Grup 2 – Dimecres de 10 a 12 h

C. Comte Urgell, 145-147 – T. 934 536 480
efurgell@bcn.cat
www.ccurgell.cat/activitats-casal/ 
0-3-infants-en-familia

Casal Infantil  
Fort Pienc

Casal Infantil  
Urgell

Què cal saber?
El servei s'ofereix en horari de matí 
un dia a la setmana i s’hi accedeix 
mitjançant una inscripció trimestral, 
previ pagament d’una quota familiar 
calculada segons el nombre de 
sessions del trimestre (per l'any 
2023 el preu per sessió es de 4,25 
€*). Existeix una reducció del 15% de 
l’import de la quota per a famílies 
monoparentals i nombroses. Les 
places són limitades. 

Per a més informació i per a inscrip-
cions us heu d’adreçar a l’espai.

(*) Preus públics aprovats per l'Ajuntament 
de Barcelona i revisats anualment

Donnie Ray Jones (cc) 



Espai 0 a 3   
Cotxeres Borrell
C. Viladomat, 2-8 

Espai 0 a 3   
Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 4-5

Espai 0 a 3  
Urgell
C. Urgell, 145-147  

Espai 0 a 3   
Sagrada Família
C. Provença, 480


