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PER CURES

PER CURES

“Temps per cures” és un
programa adreçat a les famílies
de Granollers amb l’objectiu de
facilitar la compatibilitat de
la cura d’infants amb la resta
d’activitats quotidianes.
Consta de tres serveis de canguratge i un servei de
cura en l’àmbit del lleure educatiu, de caràcter gratuït.
El programa està destinat a la cura d’infants d’entre
0 i 14 anys; cada un dels serveis s’ajusta a les franges
d’edat de manera específica.
Les activitats es dirigeixen exclusivament als infants
per tal que les famílies puguin disposar de més temps.

Amb el suport de:

Informa-te’n a www.granollers.cat/tempspercures

Cangur
en escena

Canguratge
a domicili

Espais
kanalla

Servei de canguratge que permet deixar
els infants en un espai de joc de qualitat
a l’edifici municipal de Can Relats.
El servei obre 3 hores cada dia i possibilita
a les famílies de Granollers disposar
d’un temps propi mentre els fills i les filles
gaudeixen del joc i es relacionen amb
altres infants.

Servei de canguratge per a infants
amb l’objectiu de facilitar l’accés de
les famílies a espectacles programats
al Teatre Auditori de Granollers.
Es faran activitats i tallers vinculats a les
arts escèniques de manera simultània a
determinats espectacles en el mateix teatre.

Servei de canguratge a domicili per a
famílies amb una especial càrrega de cures.
Prioritari per a famílies monomarentals, famílies
amb infants amb diversitat funcional, famílies
encapçalades per dones en situació de
violència o d’altres situacions de vulnerabilitat.

Servei de lleure educatiu ubicat als barris
de Can Bassa i Can Gili, que ofereix als
infants activitats lúdiques i educatives en
horari extraescolar. Es desenvolupa durant
tot el curs escolar (octubre-juny) i durant
el juliol es fan les Tardes Kanalla, en els
mateixos equipaments municipals.

INFANTS DE 3 A 9 ANYS

INFANTS DE 3 A 12 ANYS*

INFANTS DE 0 A 14 ANYS

INFANTS DE 6 A 12 ANYS

Horari:

Ubicació:
CENTRE CÍVIC CAN GILI: Camí Vell de Lliçà, 1
CENTRE CÍVIC CAN BASSA: Plaça Joan Oliver, 1

L’Encaix

Espai de joc

*En funció de l’horari de cada obra s’ajustaran les franges d’edat
Ubicació:

CAN RELATS: Serveis per a la infància
Carrer Martí Grivé, 47

Horari:

Dimecres, dijous i divendres de 16.30 a 19.30 h
Dissabtes de 10 a 13 h

Accés al servei: Cal registrar-se com usuari/ària i reservar
els dies convinguts (màxim 6 dies de reserva al mes/infant).
Hi ha 15 places disponibles per a cada dia de servei.
Reserva prèvia i més informació:
www.granollers.cat/tempspercures
lencaix@granollers.cat

Accés al servei: Identifica les obres i espectacles que compten
amb aquest servei i reserva plaça.
Hi ha 15 places disponibles per a infants per cada espectacle
inclòs en el programa “Temps per cures”.

3 hores de servei una tarda a la setmana
(entre dilluns i divendres)

Accés al servei: Per derivació interna dels serveis municipals.

Horari:

Dilluns i dimecres: infants de 6 a 9 anys, de 17 a 19.30 h
Dimarts i dijous: infants de 10 a 12 anys, de 17 a 19.30 h

Accés al servei: Inscripció prèvia als centres cívics. Places limitades.

Reserves i més informació:
www.granollers.cat/tempspercures
www.teatreauditoridegranollers.cat

Més informació:
www.granollers/tempspercures
tempspercures@granollers.cat

Més informació:
www.granollers.cat/tempspercures

