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L’Espai Familiar La Casa de les 3 Moreres va cloure dissabte 4 de juny el curs
2010-2011 amb una sessió de contes infantil

L’Espai Familiar La Casa de les 3 Moreres clou el curs 2010-2011
amb una sessió de contes infantil

Dimarts 7 de juny de 2011

El servei continuarà amb les activitats durant el mes de juliol, els dimarts i
dijous de 10 a 12 hores

Unes 80 persones van assistir el passat dissabte, dia 4 de juny, a la festa de cloenda
del projecte materno-infantil La Casa de les Tres Moreres, que es va celebrar a
l’Escola Bressol Municipal Colobrers.

L’acte va incloure una sessió de contes a càrrec de la rondallaire Rosa Fité. Tot
seguit es va servir un berenar elaborat per les famílies que han assistit enguany a
l’Espai Familiar.

La Casa de les Tres Moreres és un espai d’atenció a la petita infància on s’ofereix
suport a la criança i educació dels fills i filles. Al llarg del curs 2010-2011 hi han
participat un total de 35 famílies, que han realitzat diferents activitats com massatge
infantil, xerrades d’alimentació, representacions de contes, psicomotricitat i diverses
propostes incloses a la Guia Didàctica (als horts, a veure els gegants de Castellar, al
Parc de Bombers i als pessebres).

El servei, que existeix des de l’any 1999, va traslladar el passat mes de gener la seva
ubicació de la Ludoteca a l’Escola Bressol Municipal Colobrers.

Durant el mes de juliol, les activitats de La Casa de les 3 Moreres continuaran tots
els dimarts i dijous, de 10 a 12 hores. Per a més informació us podeu adreçar a la
Regidoria d’Educació (C. Portugal, 2C, tel. 937144040) o a l’Escola Bressol
Municipal Colobrers (C. Prat de la Riba, 23, tel. 937142219).

Escola Bressol Municipal Colobrers
C. de Prat de la Riba, 23
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