
HORARIS

ESPAI «BLAUET»
Per a famílies amb nenes i nens de 0 a 1 any.

Dos grups estables, matí o tarda (cal inscripció prèvia)
Dijous de 10 a 13 o de 15 a 17 h.

ESPAI «MALLERENGA»
Per a famílies amb nenes i nens d’1 a 3 anys.

Dos grups estables, matí o tarda (cal inscripció prèvia).
Dilluns de 17 a 19 o dimarts de 10 a 13 h.

ESPAI «MERLA»
Per a famílies de nenes i nens que estiguin cursant 

Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5).
Entrada lliure (aforament limitat).

Dimecres de 9 a 12 h per a escoles i de 17 a 19 h lliure.

ESPAI «CEL»
Obert per a entitats relacionades amb la petita infància

(cal demanar l’espai amb antelació).
Dilluns matí, dimarts tarda i tot divendres.

L’espai familiar municipal de Ripoll 
és un servei gratuït de caràcter 
públic adreçat a famílies ripolleses 
amb infants de 0 a 6 anys. Està 
pensat per a compartir, gaudir i 
aprendre afavorint el joc lliure i espontani 
dels nens i nenes i potenciant la socialització.

Un espai polivalent, educatiu, lúdic, de trobada, inclusiu... on 
mares i pares poden participar activament i compartir expe-
riències amb altres famílies, alhora que els infants experimen-
ten, es relacionen entre ells i amb altres adults i aprenen jugant.

Un lloc on també s’acompanya l’adult en la criança dels fills, 
en un ambient de respecte, confiança i suport on es potencia 
el vincle adult-infant. Compta amb l’assessorament d’una 
educadora infantil i durant el curs es duran a terme xerrades i 
tallers relacionades amb el món de la criança dels nens i nenes 
de 0 a 6 anys, amb diferents professionals i oberts a tothom.

L’Ajuntament de Ripoll, us convida a participar d’aquest nou 
projecte, a compartir, a descobrir, a aprendre i a créixer com 
a mares i pares i sobretot, a passar-hi bones estones amb els 
més petits de la casa.



Espai 
Familiar

de Ripoll

Obert a partir del mes de novembre del 2021

Servei gratuït

Adreça: 
Centre Cívic Eudald Graells (Passeig de Sant Joan, 1 – Ripoll)

Contacte i inscripcions:
espaifamiliarderipoll@gmail.com

i a la Biblioteca Lambert Mata


