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Característiques comunes dels casals d’estiu 
per a infants entre 3 i 12 anys

·	 Casals	basats	en	l’educació,	el	lleure	i	el	treball	cooperatiu	subjectes	al	Decret	267/2016	que	
regula,	entre	d’altres,	les	titulacions	de	l’equip	de	dirigents	en	funció	del	nombre	de	partici-
pants,	la	notificació	de	l’activitat,	les	assegurances...

·		El	preu	és	de	40	€/setmana	(de	9	a	13	h).	Per	a	les	famílies	monoparentals,	nombroses	i	les	
que	facin	una	segona	inscripció	38	€.	

·		Serveis	complementaris	d’acollida	matinal	i	menjador.	
·		Casals	de	lleure	organitzats	per	les	AMPA,	els	Esplais	i	Escoltes	i	entitats	que	compten	amb	la	

subvenció	2018	de	l’Ajuntament	de	Reus.	Informació	ampliada	a	www.reus.cat/estiu2018

CASAL de Lleure’18 – AEG Ben Enllà  > Una aventura nova cada setmana! 
Un estiu ple d’activitats cooperatives, manuals, esportives i en anglès 
Del 25 de juny al 27 de juliol
Lloc:	Col·legi	La	Salle		 				 Tel.	605	258	583
Organització:	AEG	Ben	Enllà			 www.benenlla.org/casal		·		casaldestiu@gmail.com	
Inscripcions:	al	web	i	al	Col·legi	La	Salle	–	edifici	infantil,	31	de	maig,	7	i	14	de	juny,	de	17	a	18	h
Capacitat setmanal:	140

CASAL Joan Rebull  > Viatjarem en el temps 
Casal esportiu, lúdic i cultural. La màquina del temps ens aventurarà a gaudir d’altres èpoques  
Del 25 de juny al 27 de juliol. Del 3 al 7 de setembre
Lloc:	Escola	Joan	Rebull						 Tel.	977	332	010	
Organització:	AMPA	Joan	Rebull			 www.ampajoanrebull.cat		·		administracio@ampajoanrebull.cat	
Inscripcions:	AMPA,	de	dilluns	a	divendres	de	9	a	13	h	i	de	15	a	17	h
Capacitat setmanal:	90

CASAL La Vitxeta  > Petits grans exploradors!  
Casal d’aventures i de descoberta d’antigues civilitzacions, amb activitats en anglès i esportives  
Del 25 de juny al 3 d’agost. Del 3 al 7 de setembre
Lloc:	Escola	La	Vitxeta		 Tel.	977	330	883	
Organització:	AMIPA	La	Vitxeta			 http://agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/		·		amipalavitxeta@gmail.com	
Inscripcions:	AMIPA,	de	dilluns	a	divendres	de	8.30	a	13.00	h	i	de	16	a	17	h
Capacitat setmanal:	80

CASAL Pi del Burgar  > Detectius al Pi!   
Casal d’activitats lúdiques, a l’aire lliure, tallers i manualitats, en anglès, esportives i de lleure  
Del 25 de juny al 3 d’agost. Del 3 al 7 de setembre
Lloc:	Institut	Escola	Pi	del	Burgar	 Tel.	672	472	770	
Organització:	AMPA	Pi	del	Burgar			 ampapidelburgar@gmail.com	
Inscripcions:	AMPA,	de	dilluns	a	dijous	de	8.30	a	12.00	h
Capacitat setmanal:	70

CASAL Fem-nos Amics  > Un casal històric   
Casal de lleure per endinsar-nos en èpoques, fets i personatges històrics  
Del 25 de juny al 7 de setembre
Lloc:	Escola	Pompeu	Fabra	/	Parròquia	St.	Joan	 Tel.	675	900	180	
Organització:	Esplai	Fem-nos	Amics			 www.esplaiefa.cat		·		casals@esplaiefa.cat	
Inscripcions:	Esplai,	divendres	i	dissabtes	de	18	a	20	h
Capacitat setmanal:	80

CASAL d’Estiu Adaptat     
Hipoteràpia, tallers de creativitat, teràpia de gossos, musicoteràpia, sortides i activitat aquàtica  
Del 2 al 27 de juliol, de 9 a 13 h
Lloc:	Escola	General	Prim	 	
Organització:	AMPA	CEEP	Alba					 www.ampaalba.com	
Inscripcions:	per	mail	a	alba.ampa@gmail.com		·		De	l’1	al	8	de	juny,	fins	a	les	24	h
Capacitat setmanal:	40		Edats:	3-21	anys

CASAL d’Estiu Primera Infància (0-3) i germans fins a 6 anys
Del 6 al 31 d’agost, de 3/4 de 8 a 15 h.
Lloc:	EBM	El	Marfull	(C/	de	l’Abat	Escarré,	11)
Organització:	Regidoria	d’Ensenyament	i	Política	Lingüística.	Mas	Pintat	
Inscripcions:	Oficina	Municipal	d’Escolarització,	carrer	de	Rosselló,	2-8	·	43201	Reus	
Tel	977	010	046		·		ome.educacio@reus.cat		·		Horari	de	9	a	14	h.	A	partir	del	18	de	juny.
Preus setmanals: casal	36	€,	acollida	12	€	i	menjador	30	€
Places: 72	places

Casal Adaptat Gaudí (Asperger-TEA lleu o moderat)     
Activitats preesportives, d’expressió musical i corporal, psicomotricitat, relaxació i jocs d’aigua  
Del 3 al 28 de juliol, de 9 a 13 h
Lloc:	Escola	Rubió	i	Ors	 Tel.	688	483	682	
Organització:	Associació	Aspecamp					 https://es-es.facebook.com/aspercamp/	
Inscripcions:	per	mail	a	asperger.campdetarragona@gmail.com		·		De	l’1	al	8	de	juny
Capacitat setmanal:	20		Edats:	6-12	anys

Les	entitats	organitzadores	es	reserven	el	dret	d’introduir	modificacions	en	aquest	
programa	si	les	circumstàncies	ho	exigeixen.


