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INFORMACIÓ CONJUNTA DELS CASALS DE BANYOLES
DATES: del 28 de juny al 10 de setembre
HORARI: de 8h a 9h acollida / de 9h a 13h el casal / de 13h a 15h menjador

LA PINYA
EDATS: P3 a P5
LLOC: Escola de La Vila i Escola Camins
REUNIÓ INFORMATIVA: Divendres 11 de juny a les 20:00h

Som els més menuts del CASAL però tenim moltes ganes de noves aventures! Volem jugar, riure, cantar, 
ballar, descobrir, experimentar... no volem parar quiets! I amb qui millor per fer totes aquestes coses 
que amb el casal La Pinya? Coneixeràs un munt d’amics i amigues amb els quals farem una gran pinya!

ELS PETITS DRACS
EDATS: 1r i 2n de primària

LLOC: Escola de La Vila i Escola Camins
REUNIÓ INFORMATIVA: Divendres 11 de juny a les 20:00h

Ja fa temps que hem sortit de l’ou. Ens han crescut les urpes i traiem foc per la boca! Tenim ganes d’obrir 
les ales aquest estiu i cremar tota la nostra energia. Si tú també ets un petit drac apunta’t amb nosaltres 

abans no sigui massa tard! Vine a viure grans aventures amb nosaltres!

SARAU
EDATS: 3r i 4t de primària
LLOC: Escola de La Vila i Escola Camins
REUNIÓ INFORMATIVA: Dilluns 14 de juny a les 20:00h

Estàs fart/a de jeure tot el dia al sofà? A casa et diuen que moguis el cul? Això no pot ser, muntarem un 
bon sarau! Atreveix-te a venir a aquest casal i viuràs una experiència increïble! T'esperen un munt 
d'activitats, sempre de la mà del lleure. Faràs gimcanes i excursions; aniràs amb bici i cantaràs cançons; 
activitats estrella et sorprendran i la farem ben grossa, que duri per tot l’any! Encara t’ho estàs 
pensant? Apunta’t i viuràs un estiu que valdrà la pena!
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ESCÀNDOL
EDATS: 5è i 6è de primària
LLOC: Escola de La Vila i Escola Camins
REUNIÓ INFORMATIVA: Dilluns 14 de juny a les 20:00h

Comences a fer-te gran i no hi ha res que et motivi aquest estiu? L’adolescència és a tocar i no saps 
què et depararà? Això és un escàndol! No et perdis l’oportunitat de viure noves experiències que de 
ben segur et sorprendran! Faràs gimcanes, rutes amb BTT, et vindran a fer tallers de tota mena i 
moltes activitats sorpresa que et motivaran, de ben segur que la liarem per tot l’any! No t'ho pensis 
més i escandalitza't per passar un estiu genial!

VAQUIPANDIS
EDATS: P3 a 6è primària (Del 28 de juny al 30 de juliol)

LLOC: Pavelló de Camós
HORARI: 9h a 13h el casal

REUNIÓ INFORMATIVA: Dimecres 16 de juny a les 20:00h

  Aquest estiu, tens ganes de sentir-te com a casa? Tenim la solució! Tens ganes de fer coses? Au va, no et 
quedis a casa a empaitar mosques! Apunta't al casal de Camós.

T’assegurem que et farem treure la vaca que portes dins! No t’ho creus? Vine i comprova-ho!
Excursions, tallers, jocs, gimcanes i moltes més activitats que et faran gaudir del poble i que formis una 

gran família amb tots els altres nens i nenes. Muuuuuuuulla’t i vine amb nosaltres aquest estiu!

 

SANT MIQUEL
EDATS: P3 a 6è (Del 28 de juny al 30 de juliol)
LLOC: Escola Roqueta i Local del Sindicat
REUNIÓ INFORMATIVA Dijous 10 de juny a les 20:00h

S’apropa l’estiu i veus a venir que serà més llarg que un dia sense pa? Si tens ganes de fer coses, no et quedis 
a casa i vine al casal amb nosaltres. T’assegurem que la farem ben grossa! No t’ho pensis més i apunta’t!
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SERINYÀ
EDATS: P3 a 6è (Del 28 de juny al 30 de juliol)
LLOC: Escola Bora Gran
REUNIÓ INFORMATIVA: Dijous 10 de juny a les 20:00h

Tens ganes d’aprofitar l’estiu i passar-ho pipa amb altres nens i nenes de la teva edat? Vine al casal 
d’estiu de Serinyà i podràs gaudir de magnífiques activitats, que faran que cada dia sigui una festa. 
T’hi esperem!

INFORMACIÓ COMUNA
PREU: 42€/setmana  |  39,5€/setmana* 
*descompte per germans/es - família monoparental o nombrosa.
*La tarifa reduïda en cas de ser germans/es, només s’aplicarà a les setmanes que coincideixin.
*Opció de subvenció de Lleure per a Tothom: seu.banyoles.cat o www.plaestanyjove.cat

INFORMACIÓ DEL CASAL DE PORQUERES

BRIGADA ENJOVE’T
EDATS
Grup 1: 1r i 2n d’ESO
Grup 2: 3r i 4t d’ESO (Del 5 al 30 de juliol)
LLOC: Centre Cívic de Porqueres (Punt de trobada)
REUNIÓ INFORMATIVA: Dijous 17 de juny a les 20:00h

PREU:  35€ / 1 setmana  |  60€ / 2 setmanes
75€ / 3 setmanes  |  90€ / 4 setmanes  
I aquest estiu què, repetim? La Brigada Enjove’t és un projecte gestionat per Coordinadora
de Lleure amb la col·laboració de l’Ajuntament de Porqueres. Combinarem activitats de
lleure: Anar a banyar a la caseta, sortides, activitats especials, etc. amb serveis a la
comunitat, diversos projectes que poden millorar aspectes del municipi i que permetin
implicar als joves a la ciutadania. I, què farem? Des d’activitats mediambientals a la millora
de l’espai públic, farem art urbà, col·laborarem en la cultura i la festa popular, etc. Un cap de
setmana, a decidir, ens n’anirem de ruta (pernoctarem fora de casa). Et sorprendrà la que
arribarem a liar! No t’ho pensis més i vine a deixar la teva empremta a la ciutat.
Ei, per cert! Ens desplaçarem amb bicicleta o patinet.
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INSCRIPCIONS:
PER INTERNET:
www.coordinadoradelleure.org del 23 d’abril al 31 de maig. Pots fer la inscripció online, imprimir la 
fitxa i només et quedarà portar-la el primer dia de casal.

PRESENCIALS:
14 de maig de 19h a 21h i 15 de maig de 10h a 13h a l’Oficina Jove Cal Drac. Es necessita DNI del menor si 
en té (no es necessita fotocòpia), fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia del carnet de vacunes i, si 
s’escau, fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
*La inscripció només la podrà realitzar el pare, mare o tutor/a legal del participant ja que haurà de firmar l’autorització.

EXTRAORDINÀRIES (DURANT L’ESTIU):
Cada dimarts de 13h a 14h a l’Oficina Jove Cal Drac.

PER MÉS INFORMACIÓ:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp) 
joventut@ajbanyoles.org / 972583211 www.coordinadoradelleure.org

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

Associació
Pinyaroca


