CASAL
D’ESTIU

LA
PINYA
De P3 a P5

Del 27 de juny al
2 de setembre
8h a 9h, acollida
9h a 13h, casal
13 a 15h, menjador

Escola de
La Vila

Reunió Informativa
Divendres 10 de juny a les 20h
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 de La Pinya? Amb nosaltres se’t farà
l’estiu ben curt!

42€ per setmana
39,5€ per 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

INS CRIP

CIONS

Presencials: Pots dirigir-te a l’Oficina
Jove Cal Drac els dimarts a la tarda
(16:00h a 18:00h) i dijous al matí (10:00h a
12:00h) .
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.

Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del 25
d’abril al 23 de maig. Pots fer la inscripció
online, imprimir la fitxa i només et
quedarà portar-la el primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

PETITS
DRACS
De 1r a 2n
de primària

Del 27 de juny al
2 de setembre
8h a 9h, acollida
9h a 13h, casal
13 a 15h, menjador

Escola de
La Vila

Reunió Informativa
Divendres 10 de juny a les 20h
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, i per fer-ho ens
ajuntarem tots i totes i la muntarem ben
grossa. Si tú també ets un petit drac apunta’t
amb nosaltres abans no sigui massa tard!

42€ per setmana
39,5€ per 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

INS CRIP

CIONS

Presencials: Pots dirigir-te a l’Oficina
Jove Cal Drac els dimarts a la tarda
(16:00h a 18:00h) i dijous al matí (10:00h a
12:00h) .
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.

Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del 25
d’abril al 23 de maig. Pots fer la inscripció
online, imprimir la fitxa i només et
quedarà portar-la el primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

SARAU
De 3r a 4t
de primària
Del 27 de juny al
2 de setembre

Escola de
La Vila

8h a 9h, acollida
9h a 13h, casal
13 a 15h, menjador
Reunió Informativa
Divendres 17 de juny a les 20h
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! T'esperen un munt
d'activitats, sempre de la mà del lleure. Faràs
gimcanes i excursions; aniràs amb bici i
cantaràs cançons. Encara t’ho estàs pensant?
Apunta’t i viuràs un estiu que valdrà la pena!

42€ per setmana
39,5€ per 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

INS CRIP

CIONS

Presencials: Pots dirigir-te a l’Oficina
Jove Cal Drac els dimarts a la tarda
(16:00h a 18:00h) i dijous al matí (10:00h a
12:00h) .
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.

Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del 25
d’abril al 23 de maig. Pots fer la inscripció
online, imprimir la fitxa i només et
quedarà portar-la el primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

ESCÀ
NDOL
De 5è a 6è
de primària

Del 27 de juny al
2 de setembre
8h a 9h, acollida
9h a 13h, casal
13 a 15h, menjador

Escola de
La Vila

Reunió Informativa
Divendres 17 de juny a les 20h
Comences a fer-te gran i no hi ha res que et
motivi aquest estiu? Això és un escàndol!
Pren la iniciativa i crea les activitats a la teva
mida, a través de la metodologia per projectes! Gimcanes, rutes amb BTT, tallers de tota
mena… la liarem grossa! No t’ho pensis més i
escandalitza’t per passar un estiu genial!

42€ per setmana
39,5€ per 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

INS CRIP

CIONS

Presencials: Pots dirigir-te a l’Oficina
Jove Cal Drac els dimarts a la tarda
(16:00h a 18:00h) i dijous al matí (10:00h a
12:00h) .
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.

Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del 25
d’abril al 23 de maig. Pots fer la inscripció
online, imprimir la fitxa i només et
quedarà portar-la el primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

BRIGADA
ENJOVE’T
Grup 1:
1r i 2n d’ESO
Grup 2:
3r i 4t d’ESO
Del 4 al 29
de juliol

Centre
Cívic de
Porqueres

9h a 13h
Reunió Informativa
Divendres 17 de juny a les 20h
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

INS CRIP

CIONS

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.
Extraordinàries (durant l’estiu):
Cada dimarts de 13h a 14h a l’Oficina
Jove Cal Drac.
Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Una setmana 35€
Dues setmanes 60€
Tres setmanes 75€
Quatre setmanaes 90€

CASAL
D’ESTIU

VAQUI
PANDIS
De P3 a 6è
de primària

Del 27 de juny
al 29 de juliol
Pavelló de
Camós
9h a 13h
Reunió Informativa
Dimecres 15 de juny a les 20h
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

42€ per setmana
39,5€ per 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.

INS CRIP

CIONS

Presencials: Pots dirigir-te 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.
Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

ESPO
NELLÀ
Petits
P1 i P2
Del 4 al 29
de juliol
9h a 13h
9h a 15h

Grans
P3 a 2n d’ESO
Escola
Carles de
Fortuny i
altres
equipaments
municipals

Reunió Informativa
Dimecres 15 de juny a les 20h
Viu l’estiu al poble, aprofitant el bon temps per
conviure amb altres nens i nenes de diferents
edats. Aquest any et sorprendrem, gaudirem de
magnífiques activitats que faran que la fem ben
grossa. No et quedis a casa i viu un estiu de
lleure amb nosaltres!

200€ tot el mes
55€ per setmana
50€ per setmana*
*Tarifa reduïda en cas de família nombrosa,
monoparental o descompte per germans/es
(només s’aplicarà a les setmanes que els
germans/es coincideixin al casal).

Opció de dinar
amb carmanyola: 3,5€ / dia

CIONS

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.
Presencials: Divendres 6 de maig
de 18h a 20h a l’Ajuntament
d’Esponellà. 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.

Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

INS CRIP

CASAL
D’ESTIU

SANT
MIQUEL
De P3 a 6è
de primària
Del 27 de juny
al 29 de juliol
Escola Roqueta i
Local del Sindicat
9h a 13h
Reunió Informativa
Dijous 16 de juny a les 20h
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! La vida de poble és més divertida si la
vivim i la construïm entre tots i totes! No t’ho
pensis més i apunta’t!

42€ per setmana
39,5€ per 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

INS CRIP

CIONS

Presencials: Dijous 12 de maig de
19:00h a 21:00h a l’Ajuntament de
Sant Miquel. 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.
Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

SERI
NYÀ
De P3 a 6è
de primària

Del 27 de juny
al 29 de juliol

Escola
Bora Gran

9h a 13h
Reunió Informativa
Dijous 16 de juny a les 20h
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!

42€ per setmana
39,5€ per 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.

INS CRIP

CIONS

Presencials: Divendres 13 de maig
de 19:00h a 21:00h a Can Beia.
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.

Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.

CASAL
D’ESTIU

GAR
BUIX
De P3 a 6è
de primària

Del 27 de juny
al 29 de juliol
9h a 13h
9h a 15h

Pavelló
Palol de
Revardit

Reunió Informativa
Dijous 16 de juny a les 20h
S’apropa l’estiu i no et vols quedar al sofà?
Surt a fora, vine al casal i viu noves aventures
amb els teus amics i amigues del poble.
Aquest any t’assegurem que l’estiu valgui la
pena, t’esperen moltes activitats, sempre de
la mà del lleure. Les vols descobrir?
T’esperem!

43€ per setmana
41,5€ per 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.

INS CRIP

CIONS

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.
Extraordinàries (durant l’estiu):
Cada dimarts de 13h a 14h a l’Oficina
Jove Cal Drac.
Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Opció de dinar
amb carmanyola: 3,5€ / dia

CASAL
D’ESTIU

JOVES
PALOL
De 1r a 4t
d’ESO
Del 27 de juny
al 29 de juliol
9h a 13h
9h a 15h

Pavelló
Palol de
Revardit

Reunió Informativa
Dijous 16 de juny a les 20h
Notes que et fas gran quan has entrat a
l’etapa de l’adolescència. Però, per això creus
que no pots anar a casal? No et perdis
l’oportunitat de viure grans aventures i sigues
tu el protagonista de totes elles. Vols
comprovar-ho? Vine al casal jove, on cada dia
serà una festa.

43€ per setmana
41,5€ per 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.

INS CRIP

CIONS

Per internet:
www.coordinadoradelleure.org del
25 d’abril al 23 de maig. Pots fer la
inscripció online, imprimir la fitxa i
només et quedarà portar-la el
primer dia de casal.
Extraordinàries (durant l’estiu):
Cada dimarts de 13h a 14h a l’Oficina
Jove Cal Drac.
Organitza:

Amb el suport de:

Per més informació:
coordinadora.casal@gmail.com / 606046849 (whatsapp)*
*Actiu a partir del juny
joventut@ajbanyoles.org / 972583211
www.coordinadoradelleure.org

Opció de dinar
amb carmanyola: 3,5€ / dia

