
Oh no!! En la primera actuació del circ CapiCua, han 
desaparegut tots els animals i tots els objectes del circ!!! 

Necessitarem l’ajuda del detectiu Carquinyoli per 
resoldre aquest misteri!!!   Vine a ajudar-nos!!!

http://www.serveiscapicua.cat/
mailto:info@serveiscapicua.cat


Benvolgudes Famílies:

Ja tenim aquí l’estiu i amb ell les immenses possibilitats que
ofereixen els Casals d’Estiu per la nostra mainada!!

En el casal que organitzem els de CapiCua a l’Aleixar aquest any
haurem d’ajudar al detectiu Carquinyoli a esbrinar el misteri de
la desaparició dels animals i dels objectes del circ CapiCua que
havia aterrat al poble per fer les seves funcions plenes de màgia
i d’alegria. Aconseguirem recuperar tot el que ha desaparegut i
enxampar al malvat que ho ha fet?

El casal es farà del 25 de juny al 2 d’agost. Les setmanes del 25
al 28 de juny i del 22 de juliol al 2 d’agost l’horari serà de 08:30
a 13:30. Les setmanes del 1 al 19 de juliol l’horari serà de 08:30
a 12:30.

Les inscripcions es faran per setmanes i el termini màxim per
apuntar-se és el dia 18 de juny.

En el casal organitzarem els grups per edats i les activitats
aniran d’acord amb el seu nivell, aconseguint que els alumnes
tinguin un record inoblidable i sobretot molt i molt divertit.
Que vingui tothom a practicar la rialla!!!

Les activitats que realitzarem seran gimcanes,

tallers, excursions, teatre, activitats en anglès,

jocs d’aigua, manualitats, danses, cançons,

esports….

HORARIS

Casal matí 08:30 - 12:30 o 13:30h

Preus casal 1 setm 2 setm 3 setm 4 setm 5 setm 6 setm

Casal matí 22,50 € 18 € 18 € 18 € 22,50 € 22,50 €

Places limitades (24 inscripcions)!

S’ha de fer l’ingrés a l’Ajuntament de l’Aleixar

Podeu descarregar-se la fitxa d’inscripció a la pàgina web 
www.serveiscapicua.cat

Més informació a l’ajuntament de l’Aleixar o enviant un 
correu a info@serveiscapicua.cat

PREUS

http://www.serveiscapicua.cat/

