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Agenda

La Bambalina és una empresa de serveis artístics, educatius i de
lleure que neix l’any 2002. 

 La nostra base és treballar des de l’educació emocional,
intentant treure el millor de cada participant i fent que es sentin
i siguin els millors en totes aquelles habilitats que se’ls dona més
bé i aconseguint, amb esforç, que millorin en tot allò que els és
més dificultós.

Sempre intentem que el treball de grup i d’equip vagi més enllà
de l’activitat en concret i puguem aconseguir una cohesió de
grup dins i fora de l’activitat.   Per aconseguir això treballem
sempre i amb tot des de la improvisació, ja que és la millor
manera d’aconseguir que els participants es sentin segurs amb
el que fan a les activitats i també fora d´elles.



El Servei d’Acollida Matinal s’entén com un espai lúdic, amb
activitats lliures i/o dirigides. 

Activitats dirigides : Treballs manuals complementaris
coincidint amb la celebració de festes tradicionals o diades 
assenyalades.

PREU SOCIS:        32€ 
PREU NO SOCIS:  36€ 

ACOLLIDA

MATINAL
Horari 7:45h a 9:00h

El preu és MENSUAL per cada nen/a inscrit en aquest servei 

Dto 6% amb el segón germà



Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares
comencen a treballar aviat i necessiten que els seus fills estiguin
atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai
agradable i lúdic.

PREU SOCIS:        20€ 
PREU NO SOCIS:  24€ 

ACOLLIDA

MATINAL
Horari 8:30h a 9:00h

El preu és MENSUAL per cada nen/a inscrit en aquest servei 

Dto 6% amb el segón germà



El servei d’acollida tarda de mitja hora després de la jornada
escolar.   Un espai de joc i activitats. 

PREU SOCIS:        20€
PREU NO SOCIS:  24€

ACOLLIDA

TARDA
Horari    16:30h a 17:00h o

               17:00h a 17:30h

Dto 6% amb el segón germà

El preu és MENSUAL per cada nen/a inscrit en aquest servei 



El servei d’acollida tarda d´ una hora després de la jornada
escolar.   Un espai de joc i activitats. 

PREU SOCIS:        32€
PREU NO SOCIS:  36€

ACOLLIDA

TARDA
Horari    16:30h a 17:30h 

               

Dto 6% amb el segón germà

El preu és MENSUAL per cada nen/a inscrit en aquest servei 



PACK   ACOLLIDA  :  MATI & TARDA
Horaris  Mati  i tarda mitja hora :   
PREU SOCIS:         50€
PREU NO SOCIS:  54€ 

Horaris  Mati i tarda  una hora:

PREU SOCIS:         55€
PREU NO SOCIS:  59€

               

Dto 6% amb el segón germà

El preu és MENSUAL per cada nen/a inscrit en aquest servei 



ACOLLIDA 
 ESPORÀDICA

Tot servei ocasinal es cobrará en efectiu o sigui
s´han de portar els diners justos. 

Cobrarà la monitora. 

PREU 3€



www.labambalina.com 

Interessats poseu-vos en contacte am nosaltres a través del
correu:  info@labambalina.com  


