Casal d’Estiu
l’Aleixar
Embarca’t amb nosaltres!
Del 28 de juny al 30 de juliol
i del 30 d’agost al 10 de setembre

Descarrega la fitxa d’inscripció a: https://serveiscapicua.cat/
Envia-la amb totes les dades a: casals@serveiscapicua.cat

HORARIS
Acollida matí

08:00 – 09:00 h

Casal

09:00 – 13:00 h

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
navegarem amb el pirata Pocapor i el nostre vaixell Pam-i-Pipa per
les immensitats del Mar Mediterrani i per tots els països que
l’envolten, perseguint al malvat pirata Barbatrunyit, vivint grans
aventures i havent de resoldre misteris, enfrontar-nos a personatges
malvats i fins i tot guanyar unes olimpíades gregues. No t’ho perdis,
l’aventura està assegurada!
El casal es realitzarà del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al
10 de setembre. Les inscripcions es faran per setmanes i el termini
màxim per apuntar-se a la primera setmana és el dia 20 de juny.
En el casal organitzarem els grups per edats, i s’oferirà servei
d’acollida, casal de matí i menjador amb carmanyola.

Les activitats que realitzarem seran
gimcanes, tallers, excursions, teatre, jocs
d’aigua, manualitats, danses, cançons,
esports, jocs a la piscina del poble... i molt
més!!!

PREUS
1 setm

2 setm

3 setm

4 setm

5 setm

Acollida

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

Casal

35 €

70 €

105 €

140 €

175 €

*(Les setmanes de setembre es faran segons demanda)

Esporàdics

Acollida

Casal

4€

12€

En el primer pagament, s’afegiran 4,50€
com a concepte d’assegurança nominal de
cada alumne.
La inscripció de germans comptarà amb un
descompte del 5% en la inscripció del
segon i consecutius.
Ha d’haver un mínim de 16 participants per
dur a terme les activitats.

