
Emociona’t amb l’ Estiu Educatiu i de lleure 
 

 

Estiu Enriquit  

 
Artístic, Tecnològic, d’Arts Plàstiques,  de Natura , Audiovisual , Circ, Dansa, i 

molts jocs, experimentació,  conèixer nous amics, ...... 

 

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 13h , amb una 

durada de 4 o 6 setmanes i una  oferta de 30 places setmanals. 

El més recomanable és que cada infant pugui realitzar al menys dues setmanes del casal 

que més li agradi. 

 

Inscripcions 

a partir del dilluns 22 de juny ,  i fins que s’omplin les places de cada setmana i casal. 

 

Presencial amb cita prèvia a 

Oficina Municipal d’Escolarització, carrer Rosselló, 2-8. 43201 Reus 

Horari de 9  a 14h , de dilluns a divendres 

 

Cita prèvia 

- per telèfon al 977 010 010  i al  977 010 046 (opció 2) 

- https://citaprevia.reus.cat/reus/#nbb 

 

Preinscripció  per @ 

casalsestiu@reus.cat 

Informació a  https://www.reus.cat/estiu2020    

 

Al web hi trobaran els documents que hauran d’aportar les famílies: 

- Imprès inscripció 

- Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 

- Fotocòpia de la targeta sanitària 

- Fotocòpia del llibre de vacunes (altament recomanable) 

- Justificant d’haver fet el pagaments 

 

Preus 

5€, 25€ i 50€  per setmana, segons el nombre de criteris d’inclusió social que es 

compleixin. La llista de criteris es recull en l’imprès d’inscripció. 

 

Per agilitzar l’acreditació d’algun dels criteris la família podrà portar un document signat 

per la direcció de l’escola on està escolaritzat el seu fill. 

 



Els casals que ofereixen opció d’acollida podrà ser de 8 a 9 i de 13h a 14h. Cada família 

informarà en el moment de la inscripció si requerirà aquest servei, però l’abonarà 

directament a l’empresa que dirigeix el casal. Preus aproximats: 15€ per 1h al dia de 

dilluns a divendres. O bé 4€ hores soltes. 

 

Per a més informació   

web    https://www.reus.cat/estiu2020 

tel   977 010046 

 

 

7 CASALS: 
 

Aprèn a Volar 

Casal de circ i arts gestuals que ofereix un  tast de  diferent tècniques circenses per 

esdevenir  tot un artista. 

Circ Musaranyes 

Del 6 de juliol al 14 d’agost  de 9 a 13h 

Al Giny, Centre d’Arts Gestuals i del Circ (costat Inst. Josep Tapiró) 

 

 

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 13h . Opció acollida 

A l’Escola  Pompeu Fabra 

 

 

Pixels, bits, bots, ....Acció!! 

Descobrirem com funcionen alguns robots, videojocs, el 2D i 3D i ens ho passarem molt 

bé! 

Dynamind. Mentes dinámicas. 

Del 6 de juliol al 14 d’agost  de 9 a 13h. Opció acollida. 

A l’Escola Marià Fortuny 

 

 

Missió Planeta ! 

A través dels  jocs, d’audiovisuals ,d’experimentació ,  superarem les proves 

relacionades amb els 17 ODS , reflexionarem sobre el que podem fer per tenir cura del 

què ens envolta. 

Còdol Educació 

Del 6 de juliol al 14 d’agost, de 9 a 13h 

A l’Escola General Prim 



 

Fem un curt d’animació ! 

Casal d’audiovisuals i animació.  

Acid Factory. David Fernández. 

Del 6 al 31 de juliol, de 9 a 13h 

A l’Escola Eduard Toda 

 

 

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 a 9 a 13h 

A l’Escola Teresa Miquel i Pàmies 

 

 

EstiuejART! 

Ens convertirem en uns petits grans artistes, sommiant impossibles i convertint-ho en 

art. 

Arts plàstiques. Giravolt 

Del 6 al 31 de juliol, de 9 a 13h. Opció acollida. 

A l’Escola Rubió i Ors 


