COLÒNIES Escola El Roquissar (29-31 Març)
Benvinguts a la família CapiCua!! (1er-5è primària)

La Casa de Colònies
Casa de Colònies La Closa

Castellar de n’Hug (Berguedà)

Aquesta instal·lació juvenil ofereix un ampli ventall d'activitats amb l'objectiu de donar
a conèixer l'entorn natural, cultural i històric del nostre país. A Castellar de n'Hug, al bell
mig del Parc Natural del Cadí Moixeró i amb la seva història de poble de pastors i
contrabandistes, podreu fer visites, excursions, practicar esports de muntanya i d'hivern o
caçar bolets a la tardor. Ben a prop de la casa també hi trobareu una piscina.

LES COLÒNIES CAPICUA
-

Treballem per mantenir vives les colònies de sempre, les de tota la vida, les que
ens han marcat, les que en certa mesura ens han fet com som avui en dia.
Treballem per crear el millor clima possible pels infants, perquè el record d’aquest
cap de setmana es converteixi en inoblidable.
Els monitors estem les 24 hores amb els nens i nenes, convertint-nos en una part
més del grup, fomentant una relació de petita família que es manté en el temps.
Les colònies es poden anar seguint a través de les nostres plataformes digitals.

www.serveiscapicua.cat

info@serveiscapicua.cat

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ
DIA 1
Matí

Tarda

Nit

Iniciem la sortida al
Parc Natural Cadí
Moixaró
Dinar de picnic
Excursió pel Parc fins
arribar a la Cova de la
Tuta
SOPAR
Joc de nit + sessió
d’astronomia

DIA 2

DIA 3

ESMORZAR
Olimpíades + jocs
exteriors

ESMORZAR
Descoberta de Castellar de
n’Hug

DINAR + descans
Cursa d’Orientació
+
Dutxes

DINAR
Hora dels adéus

SOPAR
Disco + festa de comiat

SOPAR

.

Resum econòmic de les colònies

Casa de Colònies La Closa a Castellar de n’Hug (Berguedà)
A 185 km de distància (2h 15 min.)
(3 dies 2 nits) d’estada a la casa de colònies La Closa + acompanyament les 24 hores per
part de l’equip de monitors + activitats tots els dies + tot el material necessari + autobús
d’anada i tornada + assegurança individual + galeria de fotos a la web al tornar de les
colònies.
Preu sortida: 179 euros
Pagaments: Bestreta Reserva 69 euros. Data límit 18 de Novembre
2on pagament:

60 euros. Data límit 22 de Desembre

3er pagament:

50 euros Data límit 31 de Gener

*Pel 2on i 3er pagament no cal entregar justificant bancari, només per la bestreta, que s’adjuntarà al formulari.

Inscripcions a: www.serveiscapicua.cat/inscriu-te (Data límit 18 de Novembre)
Pagament al nº de compte: ES91 2100 1688 4202 0020 1670
Concepte: “Roquissar, nom i cognoms de l’alumne i curs”

*Si la sortida s’acabés suspenent per motius sanitaris de la pandèmia, CapiCua retornaria tots els diners pagats fins llavors. No es
retornaran en cas de cancel·lació voluntària. Si la cancel·lació és justificada i falten més de 30 dies per la sortida es retornarà tot
excepte la bestreta. Si falten menys de 30 dies el 50%. Si la cancel·lació es fa faltant menys d’una setmana, es retornarà el 25%.

www.serveiscapicua.cat

info@serveiscapicua.cat

