
EMBARCA'T AMB
NOSALTRES!

 
E D A T S :

D E  P 3  A  6 È  D E
P R I M À R I A

 

 

H O R A R I S :
 D E  9 : 0 0 H  A

1 3 : 0 0  

Data límit
d'inscripció:
10 DE JUNY

CASAL ESTIU 2022
La Riera de Gaià

El Pirata Barbatrunyit està

decidit a conquerir tots els

països que rodegen el Mar

Mediterrani amb el seu vaixell

ple de pirates malvats!!!

Inscripcions a través de la nostra web:
www.serveiscapicua.cat

Amb la col·laboració de:



 Horari
Preu

general

Preu
empadronats

(10% descompte)

Acollida

matí
8:00-9:00 15€ 15€

Casal Matí 9:00-13:00 52€ 46,80€

Acollida

migdia
13:00-14:00 15€ 15€

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 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 farà del 27 de juny fins al 5 d'agost.

El termini inicial màxim per apuntar-se és el dia 10 de
juny. Després d'aquesta data, els inscrits quedaran en
llista d'espera fins nou avís.

Els grups s'organitzaran per edats.

Les activitats que realitzarem seran gimcanes,
tallers, excursions, teatre, jocs d’aigua, manualitats,
danses, cançons, esports…. *Per poder gaudir dels descomptes i bonificacions indicats a la

inscripció s'haurà de consultar a l'ajuntament amb antelació.
Telf.: 977655000

E-mail: registre@rieradegaià.cat
 

DEL 27 DE JUNY AL 5 D'AGOST

*En cas d'anul·lació no es retornarà l'import en cap cas, exceptre causa
justificada (mèdica o de força major)

**El casal ha de tenir un mínim de 18 inscrits per realitzar-se.
En el cas de les acollides el mínim serà de 8 participants 

 

INGRÈS AL NÚMERO DE COMPTE BANCARI: ES96 3025 0023 3314 0005 1282 
 CONCEPTE : NOM I COGNOMS PARTICIPANT

 
 


