LA BALCA
ESPAI FAMILIAR

LUDOTECA

Plaça Xesco Boix, s/n – 17820 Banyoles
972 57 35 36 – labalca@ajbanyoles.org

MINUTS MENUTS

Adreceu-vos a :
LA BALCA
Centre Educatiu Municipal 0-3 anys

ESPAI NADÓ

COM PARTICIPAR-HI ?

Centre Educatiu Municipal 0-3

ESCOLA BRESSOL
És un servei educatiu adreçat a infants entre 1 i 3
anys, prioritàriament de Banyoles. Disposa de 79
places i es regeix per un procés de preinscripció.
Podeu demanar més informació a la Balca o
l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament.

LUDOTECA
Es tracta d’un espai de joc per a infants 1-3 anys.
HORARI: cada dia de 5 a 6 de la tarda
PEU: 3,49€/hora esporàdics i 29,14€/mes fixes

ESPAI NADÓ i ESPAI FAMILIAR
L’ espai nadó és un servei adreçat als infants en
el seu primer any de vida i les seves famílies.

MINUTS MENUTS

L’espai familiar és un servei adreçat a les famílies
amb infants de 1 a 3 anys, escolaritzats o no
al servei d’ escola bressol.

És un servei de guarda adreçat a infants de 4 mesos
a 3 anys i que poden utilitzar un màxim de 3h
continuades i 2 dies a la setmana. Per a formalitzar la
inscripció cal portar la fotocòpia de la targeta
sanitària, del llibre de vacunes i el DNI del tutor.

Són espais psicoeducatius de trobada i entre mares,
pares i els seus infants amb la finalitat de compartir
experiències i inquietuds i aprofundir en l’educació
dels fills i filles.
ESPAI NADÓ
HORARI: Dijous de 10 a 12 del matí
PREU: 8,52 €/curs (d’octubre 2011 a juny 2012)

HORARI: dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 de 10
a 2/4 d’1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda
PREU: 1 €/hora
Amb el suport de Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família

ESPAI FAMILIAR
HORARI: Dijous de 4 a 6 de la tarda
PREU: 8,52€/curs (d’octubre de 2011 a juny 2012)

A la Balca hi trobareu suport, proximitat, participació i professionalitat

