
 

Us presentem el CASAL d’ESCACS 2021 organitzat per l'AEG Ben Enllà i La 

Salle Reus. L'activitat es durà a terme a les instal·lacions de l'escola.  
 

Es tracta d’un casal temàtic d’escacs, d’una setmana de durada, del 19 al 23 

de juliol, amb horari de 9h a 13h. També hi haurà els serveis d’acollida i menjador. 

 

           QUAN? 
Setmana del 19 al 23 de juliol 

 

             A QUI S’ADREÇA? 
A tots els nens i nens de 2n de primària a 2n d’ESO finalitzats. 

 

            HORARIS I PREUS PELS PARTICIPANTS 
 

  Bloc Acollida i matí:  de 7:50 a 13:00 (67€)  
 

  Bloc del Matí: de 9:00 a 13:00 (55€)     
 

  Bloc Matí i Menjador: de 9:00 a 15:00 (97€)  
 

  Bloc Acollida, Matí i Menjador:  de 7:50 a 15:00 (109€)  
 
 

 

 

Amb el Casal d’Escacs volem fomentar l’aprenentatge dels escacs, que 

els nens i nenes augmentin la seva afició per aquesta activitat i motivar-los 

en el joc i perfeccionament. Es realitzaran activitats lúdiques i tècniques, 

on es treballaran la resolució de problemes, les obertures, la competició 

en tornejos, l’ús d’aplicacions informàtiques i coneixerem jocs de taula que 

tenen relació amb els escacs. Les activitats s’adaptaran al nivell de coneixements dels 

participants. 

 

 

Les activitats es realitzaran en grups reduïts, a càrrec d’en Rubén Fernández 

Soriano, entrenador amb experiència, mestre de l’extraescolar d’escacs de l’escola, 

jugador i mestre català d’escacs.  

 

 

Durant el Casal s’aplicaran els protocols vigents i mesures de prevenció marcades per les 

autoritats en el moment de realització d’aquest, per tal de garantir la seguretat i la desinfecció en 

tot moment.  
 

  



CCoomm  ffeerr  llaa  iinnssccrriippcciióó??  
 

Es podran realitzar les inscripcions al casal d’escacs via plana web, a l’adreça 

http://www.benenlla.org/casal/escacs a partir del 14 de juny i fins el 9 de juliol de 2021. 
 

Per fer la inscripció, s’han de seguir els passos següents: 
 
 

1.- Omplir les dades al formulari web de http://www.benenlla.org/casal/escacs (us farà falta saber 

el vostre DNI i el número de la targeta sanitària del participant) 
 

2.- Rebreu per e-mail el full de resum de la inscripció (que conté la fitxa de salut); l’haureu 
Imprimir i signar. També caldrà lliurar la resta de documentació: fotografia, fotocòpia de la 
targeta sanitària del participant,  fotocòpia de la cartilla de vacunació, declaració 
responsable i resguard de pagament.  
 

3.- Fer el pagament del total de la inscripció a través de qualsevol caixer de “La Caixa” (amb 

targeta de qualsevol entitat bancària o la llibreta de “La Caixa”) o bé a través d’internet via transferència. 
Si preferiu fer el pagament en efectiu, ho podeu fer en horari del Casal d’Estiu de lleure, a 
l’entrada d’Infantil de La Salle Reus 
 

AMB TARGETA O LLIBRETA “LA CAIXA” AMB TARGETA D’ALTRES ENTITATS 

Clicar les icones: 
1.- “Altres” 
2.- “Pagaments” 
3.- “Sense codi de barres” 
4.- “Col·legis i matrícules” 
5.- “Amb el codi d’entitat “ 
6.- Introduir el codi del CASAL: 0188021 
7.- Introduir la informació que demana 

Clicar les icones: 
 
1.- “Més operacions” 
2.- “Col·legis, matrícules, pagaments a tercers” 
3.- “Disposa de rebut?” No 
4.- “Coneix el codi?” Sí 
5.- Introduir el codi del CASAL: 0188021 
6.- Introduir la informació que demana 

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per la persona pagadora i l’altre per lliurar al Casal 

 

  
  

AAtteenncciióó  ppeerrssoonnaall ii ttzzaaddaa  
 
 

Si us cal informació, lliurar la documentació o fer el pagament presencialment, us podrem 

atendre a partir del 28 de juny en horari del Casal d’Estiu (preferentment de 9h a 13h).  

També teniu a la vostra disposició el contacte per e-mail casaldestiu@gmail.com   

Si un participant ja inscrit en el Casal de Bàsquet o en el Casal d’Estiu de lleure vol 
modificar la inscripció per participar del Casal d’Escacs, només cal que ens ho comuniqueu i us 
modificarem la fitxa per aquella setmana.   
 
 
 
 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,  
 

 
 
CASAL D’ESCACS  

  

 E-mail: casaldestiu@gmail.com 
  

  

Gràcies per la vostra confiança i fins ben aviat. 
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