
Serveis i activitats 
per als infants i 
les seves famílies

Qui forma part de la Xarxa 0-6
La Xarxa 0-6 és una xarxa oberta que neix vincula-
da al PEC (Projecte Educatiu de Ciutat), en la qual 
poden participar persones i col·lectius. Actualment 
en formen part l’Escola Bressol Municipal Marrecs, 
Children’s Park i Tic Tac, les escoles d’infantil i pri-
mària  públiques Canigó, Montseny i  Montserrat, la 
concertada Madre Sacramento, el Centre d’Atenció 
Primària (CAP), l’Equip d’Atenció Psicopedagoga 
(EAP),  el Centre de Desenvolupament Infantil i Aten-
ció Precoç (CDIAP), el Taller de Plàstica Municipal 
Carrau Blau, el Complex Esportiu Municipal La Bonai-
gua, la Biblioteca Joan Margarit, l’Esplai Ara Mateix, 
el CAU, les AMPA’s dels centres públics d’educació, 
el Taller de Ceràmica Carme Malaret, l’Estudi de Dan-
sa Tutuguri, el Consell Esportiu del Baix Llobregat, 
l’Escola de Música de l’Orfeó Enric Morera, l’ Ateneu, 
el Centre Esportiu Poni Club Catalunya, l’Atlètic Sant 
Just Futbol, l’Hoquei Club Sant Just, Club de Bàsquet 
Sant Just i l’Ajuntament.

Per a créixer, aprendre i divertir-nos

L’educació, una tasca 
per ser compartida!
Aquesta premissa ha impulsat el fet de caminar 
col·lectivament per posar en marxa  la Xarxa 0-6, en 
la qual participen professionals de diferents àmbits, 
famílies, entitats i serveis del municipi, aplegats en 
favor dels infants. 
Sant Just Desvern ofereix un ampli ventall d’activitats 
i serveis públics adreçats, específicament, a la famí-
lia i als infants.
Per l’Ajuntament i la comunitat educativa és una prio-
ritat la família i la petitat infància. És en aquest sentit 
que es crea la Xarxa educativa 0-6. 

Per què una Xarxa 0-6
Perquè els primers anys de la vida dels humans són 
un període especialment sensible per als infants i 
també per a les famílies i les persones que hi tenen 
relació. Una etapa en la qual es produeixen molts 
canvis en la vida familiar, i els processos de desen-
volupament de les criatures son ràpids i canviants. I 
perquè, com remarca una dita africana, “per educar 
un infant cal tota la tribu”. 

Què fa la Xarxa 0-6
Ha començat a caminar el 2011, tenint com a centre 
els infants, i les famílies com a primeres educadores 
dels seus fills i les filles, els professionals i entitats 
que els ofereixen suport des de diferents àmbits i 
orientacions, per tal que els nens i les nenes de Sant 
Just creixin i visquin com a persones de ple dret, sa-
nes, felices i responsables. 

Avançant vers la cultura de la infància
Els infants aprenen en interacció amb els altres (in-
fants i persones adultes) per mitjà del joc, i participen 
de manera activa en els diferents contextos de la vida 
quotidiana, la família, l’escola, el lleure, les activitats 
creatives i esportives, les amistats, el veïnat o el ca-
rrer. Això avala la necessitat d’aplegar-nos per com-
partir criteris, problemes i propostes que ens perme-
tin abordar conjuntament aspectes relacionats amb 
l’educació dels nostres infants.

Xarxa 0-6 de Sant Just Desvern



SERVEIS-ACTIVITATS ON? QUAN? PER A QUI?

SANT JUST DESVERN: PER ALS INFANTS I LES SEVES FAMÍLIES

ESCOLA BRESSOL
Escola Bressol Municipal Marrecs
Av. de la Indústria, 22
Tel. 93 3714647

ESPAI NADÓ

ESPAI fAMILIAR

De setembre a juliol, de dilluns a divendres

Dijous de 10.30 a 12.30 h

Infants de 0-3 anys

Dilluns i dimecres de 10 a 12.30 h
Dimarts i dijous de 16.30 a 19 h

Infants fins a un any i les seves famílies

Infants d’1 a 3 anys i les seves famílies

ESPAI DE JOC
Equipament de la Plaça de la Pau
Plaça de la Pau, s/n
Tel. 93 4705006

Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19 h Infants de 0 a 10 anys i les seves famílies

ESPAI DE JOC: fEM PROPOSTES Dimarts i dijous de 17 a 19.00 h Infants de 0 a 10 anys i les seves famílies

TALLER DE PLàSTICA CARRAU BLAU Carrau Blau
Plaça de la Pau, s/n
Tel. 93 473 97 00

De dilluns a dijous de 17.30 a 19 h Infants de 4 a 14 anys

PETIT CARRAU Infants de 2 i 3 anys i les seves famílies

SALA DE LECTURA INfANTIL 
(Racó de pares i mares)

Biblioteca Joan Margarit
C. Carles Mercader, 17
Tel 934 756 300

De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h 
i dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 13.30 h

Infants de 0-6 anys i les seves famílies

BABy CONTES Un cop al mes, adreçar-se a la Biblioteca 
per apuntar-se

Infants d’1-2 anys i les seves famílies

Infants a partir de 3-4 anys i les 
seves famílies

NATACIÓ PRENATAL, 
DE NADONS I DE PETITS

Complex Esportiu Municipal La Bonaigua
Passeig de la Muntanya, 25
Tel. 93 372 92 73

Divendres i dissabtes en horaris diversos Nadons de 4 a 24 mesos amb 
les seves famílies

Dilluns, dimarts, dijous i divendres en 
horaris diversos

Infants de 2 a 4 anys

SERVEI DE PREPARACIÓ MATERNAL CAP Sant Just
C. de Tudona, s/n
Tel. 93 470 06 89

Segons planificació anual del servei Mares gestants i pares

PROgRAMA DEL NEN/A SA Infants de 0 a 14 anys

DIVENDRES ALS PARCS Als diferents parcs de Sant Just
Vegeu programació a santjust.cat

Els divendres, de maig a juliol, 
de 18 a 20 h

Infants amb les seves famílies

ESCOLES ESPORTIVES, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I D’ESTIU ORgANITzADES PER ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI

Dimarts de 17.30 a 18.30 h

L’hORA DEL CONTE

Dimarts i dijous de 9.45 a 10.30 h Prenatal

AERÒBIC INfANTIL Dijous de 17 a 17.45 h Infants de 6 a 12 anys

En les visites de pediatria


