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L’Espai Familiar municipal Les 
Corts-Sants és un servei 
adreçat a famílies i els seus 
infants de 0 a 3 anys. Ofereix un 
espai de joc i relació on els 
infants poden explorar i relacio-
nar-se entre ells i elles, i també 
amb les persones adultes. Les 
famílies poden compartir les 
seves experiències i inquietuds 
amb l’acompanyament de pro-
fessionals especialitzats.

Espai Familiar Les Corts-Sants 
C/ de Benavent, 20-22
Telf. 93 490 85 14
Mòbil 601 288 698 
espaifamiliar_lc@bcn.cat

Més informació 
i inscripcions:

De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h 
durant el curs escolar.

Horari

Què oferim? 

Suport i acompanyament en el procés de criança, 
donant orientacions i pautes concretes.

Activitats socioeducatives, lúdiques, d’estimulació i 
interrelació entre adults i infants.

Tallers trimestrals: psicomotricitat, dansa, música, 
massatge infantil, etc.

Xerrades temàtiques: xerrades setmanals conduïdes 
per experts sobre diferents temàtiques d’interès. 

Acompanyament grupal i individual a les famílies.

Espais de joc i relació:
 Joc heurístic
 Joc simbòlic
 Experimentació sensorial
 Espais de joc i lliure circulació
 Música
 Psicomotricitat
 Altres.

Activitats i tallers relacionats amb els diferents àmbits 
de vida d’un nadó: higiene, alimentació, estimulació, 
salut, etc.

Espais de diàleg i intercanvi entre famílies.

Com ho fem?
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