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El servei d’espai familiar “Moments en família” es presentarà del
10 al 13 de novembre en unes jornades de portes obertes

Dilluns 3 de novembre de 2014

L’Ajuntament de Castellar i l’empresa concessionària del servei de les escoles
bressol municipals, Suara Cooperativa SCCL, donaran a conèixer la setmana vinent
el nou servei d’espai familiar “Moments en família”, que substitueix l’anterior
“Casa de Les 3 Moreres”.

Així, del 10 al 13 de novembre, de 10 a 12 hores i de 16 a 18 hores, s’han programat
unes jornades de portes obertes a aquest servei adreçat a famílies d’infants de 0 a 3
anys, per tal que puguin assabentar-se de les novetats per al nou curs 2014-2015.
Enguany, s’han previst dues propostes d’atenció que es donaran a conèixer en el
marc de les jornades.

D’una banda, “Moments de descoberta” funcionarà els dimarts de 10 a 12 hores, i és
un espai adreçat a famílies amb infants de 0 a 12 mesos per compartir dubtes i
inquietuds sobre la criança i descobrir noves possibilitats de comunicació amb els
nadons a través de l’estimulació sensorial. D’altra banda, per a famílies amb fills i
filles de 12 a 36 mesos s’ha creat “Moments d’expressió”, un espai per compartir
jocs, música, moments de diàleg i expressió corporal que s’ha programat tots els
dijous de 10 a 12 hores. Cal tenir en compte que aquests grups es podran ampliar en
funció de la demanda de les famílies.

Inscripcions del 17 al 27 de novembre

El període d’inscripció a l’espai familiar municipal de Castellar del Vallès Moments
en família s’obrirà del 17 al 27 de novembre, de 10 a 13 hores a l’Escola Bressol
Municipal Colobrers.

Val a dir que Suara Cooperativa SCCL, que ha assumit des de l’1 de novembre la
prestació d’aquest servei de suport familiar a la criança i educació dels fills i filles,
durà a terme sessions gratuïtes del nou espai familiar durant tot el mes de novembre.

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