
Horaris i preus pels participants 
 

   

  Bloc Acollida i matí:  
  de 7:50 a 13:00 (67€) (60€)* 
 

  Bloc del Matí:  
  de 9:00 a 13:00 (55€) (50€)*    
 

  Bloc Matí i Menjador:  
  de 9:00 a 15:00 (97€) (85€)* 
 

  Bloc Acollida, Matí i Menjador: 
  de 7:50 a 15:00 (109€) (95€)* 

 

*Preu reduït només per la setmana 1 

 

 

Setmanes del casal d’estiu’21 
 

Setmana 1*: del 28 de juny al 2 de juliol  

Setmana 2: del 5 al 9 de juliol 

Setmana 3: del 12 al 16 de juliol 

Setmana 4: del 19 al 23 de juliol 

Setmana 5: del 26 al 30 de juliol  
 

*Setmana de 4 dies amb preus reduïts en serveis 
 
 

 
 
 

 

Us presentem, per 19è any, el CASAL d’ESTIU de l’AEG Ben Enllà. Es durà a terme a La 

Salle Reus, amb el suport de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística de l'Ajuntament de 

Reus i l’AMPA del propi centre.  
 

Es tracta d’un casal d’estiu entre el 28 de juny i el 30 de juliol, amb flexibilitat d’horaris, i 

amb la possibilitat d’apuntar-s’hi per setmanes. També hi ha els serveis d’acollida i menjador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les activitats del Casal d’Estiu es realitzaran dins del recinte escolar. Estan emmarcades en 

l’educació en el lleure: tallers manuals, jocs, esports, pintura, jocs d’aigua, teatre, visites 

culturals, sortides, activitats en anglès (jocs, gimcanes, conversa, ...) i moltes més, sempre cercant 

el progrés personal de cada noi/a a través de la relació amb els companys. Totes les 

activitats es realitzaran aplicant els protocols vigents i mesures de prevenció marcades per les 

autoritats en el moment de realització del Casal. Les activitats es realitzen en grups reduïts, 

homogenis en edat, sempre amb monitors, directors i mestres titulats. Us regalarem la samarreta del 

Casal que farem servir per algunes activitats (fins exhaurir existències). 

 

 
 

Les places del Casal d’Estiu són limitades i la inscripció resta oberta a TOTS els nois i 

noies. Els nois i noies que es poden inscriure han d’estar dins el bloc de cursos finalitzats 

compresos entre: 
 

 

CASAL D’ESTIU – INFANTIL: P3, P4 i P5 d’educació infantil acabats. 
 

CASAL D’ESTIU – PRIMÀRIA: De P5 d’ed. infantil a 6è d’ed. primària. 
 

 



CCoomm  ffeerr  llaa  iinnssccrriippcciióó??  
 

Es podran realitzar les inscripcions al casal via plana web, a l’adreça 
http://www.benenlla.org/casal a partir del 21 de maig 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 (us farà falta saber el vostre 

DNI i el número de la targeta sanitària del participant) 
 

2.- Imprimir el resguard/resum de la inscripcions que surt al final del procés d’inscripció, 
conjuntament amb la fitxa de salut; signar-les. (És un sol document tot junt) 
 

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 els dies indicats d’atenció personalitzada 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 

 

4.- Lliurar la documentació a l’escola o bé als conserges en un sobre tancat amb el nom del 
participant, o els dies indicats d’atenció personalitzada en l’horari indicat: resguard de pagament, 
la fitxa de salut signada i amb fotografia, fotocòpia de la targeta sanitària del participant,  
fotocòpia de la cartilla de vacunació, declaració responsable. 

 

 

AAtteenncciióó  ppeerrssoonnaall ii ttzzaaddaa  
 

Us oferim unes dates d’atenció personalitzada presencial; serviran per lliurar documentació, 
resoldre dubtes, fer el pagament, etc. però no es realitzaran inscripcions en aquell moment. Els 
dies d’atenció són: de 17:15 a 18:00 a l’entrada de l’escola, edifici d’Infantil (carrer Marià Benlliure) 
els dies divendres 28 de maig i 4 de juny i el dijous 10 de juny. A partir del 28 de juny, us 
podem atendre en horari del casal. Us recomanem també la opció de contactar per e-mail 
(casaldestiu@gmail.com) per tal de resoldre dubtes i fer arribar documentació.  
 

Donat que l’activitat del Casal d’Estiu comporta nombroses informacions de cara a les famílies, a 
la pàgina web http://www.benenlla.org/casal anirem facilitant-vos documents de funcionament de 
l’activitat; també us farem arribar informació específica de les setmanes en les que participeu del 
Casal.   
 
 
 

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

 
AEG BEN ENLLÀ 

    Àlex Martínez 
  

 E-mail: casaldestiu@gmail.com 
  

  

Gràcies per la vostra confiança i fins ben aviat. 

http://www.benenlla.org/casal
mailto:casaldestiu@gmail.com
http://www.benenlla.org/casal
mailto:casaldestiu@gmail.com

