
 

                                                                                                                               
 
 

CASALET D’ESTIU  CASALET D’ESTIU  CASALET D’ESTIU  CASALET D’ESTIU      

 

ARTISTES!!  
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 

  
Tal us informaven en la circular del mes d’abril, la Balca forma part de les activitats d’estiu 

organitzades del  Lleure per tothom. Una proposta de lleure, compartida per les 

diferents entitats educatives de la ciutat i l’Ajuntament de Banyoles.   

Informar-vos que l’equip de monitores ja té la proposta lúdica del casal d’estiu a punt. 

Enguany l’eix temàtic del casal  serà la de...Artistes!!, una proposta adreçada a 
infants d'1 a 3 anys d'edat, en un únic torn , del dies 25 de  juliol al 3 agost. Una 
proposta oberta a tots els infants de Banyoles.  
 

Dates i preu:    
 

 
 
 
 
 
 
 

Bonificacions i Inscripcions: 
 

o del 16  d’abril al 25 de maig (prioritari per optar a bonificacions). La sol·licitud es 

pot realitzar via online. www.plaestany.cat   

o Presencial a la Balca els dies 30 i 31 de maig de 12h a 14h i de 16h a 18h. 

Per formalitzar la inscripció  es necessita una fotografia mida carnet, una fotocopia 
del DNI del pare/mare/tutor, una fotocopia de la targeta sanitària, i el resguard 
d’un primer pagament de 50€ de l’import del casal. Important!! Recordeu, no 
llençar la butlleta per formalitzar el segon pagament abans del dia 8 de juny. En cas que 
vulgueu fer un únic pagament, podeu fer-lo integrament en el moment que feu el primer 
pagament.    
 

La butlleta de pagament hi teniu dues modalitats: 
• El pagament sense dinar ni berenar.  
• El pagament amb dinar i berenar inclòs 
 

 A tenir en compte les següents observacions:  
16 places; prioritat per a les famílies que durant l'any han participat en algun dels espais 

de La Balca; en cas que no hi hagi suficients inscrits aquesta oferta es pot veure 

modificada.                                  Us hi esperem! 

              Equip educatiu    

HORARI 
25-27 de juliol 

30 de juliol al 3 d’agost 
 (8 dies) 

 
     De 3/4  9 a 12 i de 2/4 3 a 2/4 de 5 (sense dinar i berenar)   
 

 
110€ 

      
       De 2/4 de  9 a 2/4 de  5 (tot el dia, amb dinar i  berenar)   
 

 
140€ 

 

“Cada infant és 
un artista, 

perquè creu 
cegament en el 
seu propi talent.”   

S.K. Robinson 


