
Troba la teva activitat a 
www.reus.cat/estiu2020

estiu’20
ACTIVITATS PER A 
INFANTS I JOVES

Estiu Enriquit:
Artístic, Tecnològic, d’Arts 

Plàstiques, de Natura, 
Audiovisual, Lúdic, Actiu, 

Personalitzat…
Casals de lleure educatiu organitzats per la 

Regidoria d’Educació que s’iniciaran el 6 de juliol, 
adreçats a infants i adolescents de 6 a 14 anys, 
en horari de 9 a 13 h, amb una durada de 4 o 6 
setmanes i una oferta de 30 places setmanals.

Inscripcions
A partir del dilluns 22 de juny 

Presencial amb cita prèvia a 
Oficina Municipal d’Escolarització, 

carrer Rosselló, 2-8. 43201 Reus
Horari de 9 a 14 h, de dilluns a divendres

Cita prèvia
Per telèfon al 

977 010 010 i al 977 010 046 
 https://citaprevia.reus.cat/reus/#nbb

Preinscripció per @ 
Aportant totes les dades necessàries
a casalsestiu@reus.cat 

Preus 
5 €, 25 € i 50 € per setmana 
i segons criteris d’inclusió social 

Trobareu tota la informació 
• https://www.reus.cat/estiu2020
• 977 010 046 

Aprèn a Volar
Casal de circ i arts gestuals que ofereix un 
tast de diferents tècniques circenses per 
esdevenir tot un artista. 
Circ de les Musaranyes
Del 6 de juliol al 14 d’agost de 9 a 13 h
Lloc: Giny, Centre d’Arts Gestuals i del Circ

Pixels, bits, bots,… Acció!
Descobrirem com funcionen alguns robots, 
videojocs, el 2D i 3D i ens ho passarem molt bé! 
Dynamind
Del 6 de juliol al 14 d’agost de 9 a 13 h (Opció acollida)
Lloc: Escola Marià Fortuny

Fem un curt d’animació!
Casal d’audiovisuals i animació 
Àcid Factory
Del 6 al 31 de juliol de 9 a 13 h
Lloc: Escola Eduard Toda

EstiuejART!
Ens convertirem en uns petits grans artistes, 
somiant impossibles i convertint-ho en art. 
Giravolt
Del 6 al 31 de juliol de 9 a 13 h (Opció acollida)
Lloc: Escola Rubió i Ors

Missió Planeta!
A través dels jocs d’experimentació, superarem 
les proves relacionades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
Còdol Educació
Del 6 de juliol al 14 d’agost de 9 a 13 h
Lloc: Escola General Prim

Viatgem ballant!
Els gegants de Reus ens acompanyaran en l’aventura 
de descoberta dels continents i ens ensenyaran a 
ballar les diferents danses i ritmes d’arreu del món. 
Coordinadora de Dansa de Reus
Del 6 al 31 de juliol de 9 a 13 h
Lloc: Escola Teresa Miquel i Pàmies

Descobrim la Natura Urbana
Casal on descobrirem la natura que ens envolta, tot 
experimentant, explorant i jugant amb els elements 
naturals que tenim al costat de casa. 
Cel Rogent
Del 6 de juliol al 14 d’agost de 9 a 13 h (Opció acollida)
Lloc: Escola Pompeu Fabra
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