CASALET DE JUNY

SOBRE NOSALTRES

ACTIVITATS D’ESTIU A LA SALLE REUS

Què és el Casalet de juny?
Un servei a les famílies durant les tardes del juny a l’escola, on farem
activitats amb els nois i noies d’Infantil i Primària de 15 h a 17 h.

Qui pot venir?
Casalet Infantil: de P3 a P5, cursos finalitzats
Casalet Primària: de 1r a 6è, cursos finalitzats

Dates, horaris i preus
El Casalet es fa deel 10 al 21 de juny, per blocs setmanals, cada
tarda, de dilluns a divendres, de 15 h a 17 h.
• Setmana A: del 10 al 14 de juny
• Setmana B: del 17 al 21 de juny
• Tot: del 10 al 21 de juny
Els preus del Casalet són els següents:
• Preu per setmana: 36 € (27 € soci AMPA)
• Preu tot: 68 € (51 € soci AMPA)

Inscripcions
Les inscripcions al Casalet es poden fer a través de:
•
La pàgina web www.benenlla.org/casal

•

Presencialment a la recepció de l’edifici d’Educació Infantil de La Salle Reus (entrada pel carrer Marià Benlliure)
els dijous 30 de maig i 6 de juny de 17 a 18 hores.

25% Descompte socis de l’AMPA
Informació: www.benenlla.org/casal - casaldestiu@gmail.com
Organitzat conjuntament per La Salle Reus i AEG Ben Enllà

http://www.reus.lasalle.cat
sallereus@lasalle.cat
https://lasallereus.sallenet.cat
https://www.facebook.com/sallereus
https://twitter.com/sallereus
https://vimeo.com/user33896701

La Salle Reus
Plaça de la Pastoreta, 10
43205 Reus
Telèfon: 977 75 46 06
www.reus.lasalle.cat

Casals i campus d’estiu per a infants i joves de 4 a 14 anys
Servei d’acollida matinal de 7.50 h a 9 h
Servei de menjador escolar de 13 h a 15 h
Més informació a www.reus.lasalle.cat

TECNIFICACIONS ESCOLA DE BÀSQUET

Qui pot venir?
Activitat dirigida a nens i nenes de 5 a 12 anys.

Què farem?
Tecnificacions de minibàsquet amb treball de competició. Una
hora diària de jocs d’aigua, i anirem a la piscina del C.N. Reus
Ploms tres cops a la setmana, els dilluns, dimecres i divendres.

Quan es fa el Campus de bàsquet?
El Campus de bàsquet es fa de l’1 al 26 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Preu
Cada setmana té un cost de 52€.
El preu per tot el més de juliol és de 185€.
El servei d’acollida (de 7.50 a 9 h) té un cost de 12 € per setmana.
El servei de menjador té un cost de 36 € per setmana.

Inscripcions
Les inscripcions al Campus de Bàsquet es poden fer a través de:
•
La web www.cbsallereus.cat
Més informació: basquetplomssallereus@gmail.com
Organitzat conjuntament per La Salle Reus i Club de Bàsquet La Salle

CAMPUS DE FUTBOL

CASAL D’ESTIU 2018

Qui pot venir?
Casal Infantil: de P3 a P5, cursos finalitzats
Casal Primària: de P5 a 6è, cursos finalitzats (amb piscina)

Què farem?
Activitats d’educació en el lleure: tallers manuals, jocs, esports, pintura, jocs d’aigua, teatre, visites culturals, en anglès (jocs, gimcanes,
conversa, ...) i moltes més, emmarcades en quatre blocs: fun & learn
(en anglès), esports, lleure i espai creatiu.

Quan es fa el Casal?
El Casal es fa del 25 de juny al 2 d’agost, per blocs setmanals. La Nit
del Casal serà el 25 de juliol.

Qui pot venir?
Campus dirigit a nens i nenes de 5 a 14 anys.

Què farem?
Gaudeix i aprèn futbol. Ara pots perfeccionar el teu nivell o
començar a practicar futbol. Entrenaments amb entrenadors
titulats en camp de gespa artificial, combinats amb jocs i
esports.

Quan es fa el Campus de futbol?
El Campus de futbol es fa del 25 juny al 2 d’agost, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Preu

Preu
Cada setmana té un cost de 40€.
El preu per setmana amb servei d’acollida és de 52 € (*50 €).
El preu per setmana amb servei de menjador és de 76 € (*70 €).
El preu per setmana amb acollida i menjador és de 88 € (*80 €).
* Preu de la setmana del 25 al 28 de juny, només 4 dies.
5% Descomptes AMPA germans, famílies nombroses, monoparentals.

Inscripcions
Les inscripcions del Casal es poden fer a través de:
•
La pàgina web www.benenlla.org/casal
•
Presencialment a la recepció de l’edifici d’Educació Infantil de
La Salle Reus (entrada pel carrer Marià Benlliure) els dijous
30 de maig i 6 i 13 de juny de 17 a 18 hores.
Informació: www.benenlla.org/casal - casaldestiu@gmail.com
Organitzat conjuntament per La Salle Reus i AEG Ben Enllà

Cada setmana té un cost de 55 € (*45 €).
El preu per setmana amb servei d’acollida és de 65 € (*55 €).
El preu per setmana amb servei de menjador és de 90 € (*75 €).
El preu per setmana amb acollida i menjador és de 100 € (*85 €).
* Preu de la setmana del 25 al 28 de juny, només 4 dies.

Inscripcions
Les inscripcions al Campus de futbol es poden fer a través de:
•
A les oficines del Club de Futbol La Salle Reus de dimarts a
divendres de 18 a 20 hores.
•
Enviant un correu electrònic a fc-lasallereus@hotmail.es
Organitzat conjuntament per La Salle Reus i el Club de Futbol La Salle

