
CASAL SETMANA SANTA
MASPUJOLS 2023

Dies 3, 4, 5 i 6 d'abril

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 
27 DE MARÇ 

 
Horari Casal:  9:00 a 13:00h

Acollida matinal: 8:00 a 9:00h
Menjador: 13:00 a 15:00

 

EDATS: de I3 a 6è de Primària

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

(Apartat inscripcions)   
 

EL CASAL
El Casal de Setmana Santa de de CapiCua és una opció

educativa que
planteja una proposta de vacances per als més

menuts, la qual
a més de representar un suport a les famílies, suposa

una eina
pedagògica, lúdica i cultural que serveix per treballar

una sèrie
de valors transversals

QUÈ FAREM, QUÈ VIUREM?
•

Seguint amb la mateixa filosofia que el casal d’estiu,
convertirem el casal de Setmana Santaen un espai ple

d'aventures!
 

Fomentarem la diversió, la màgia, i sobretot, cada dia
practicarem molt i molt la rialla!



PREU CASAL

Acollida 10€

Casal 40€

Menjador 16€

*En cas d'anul·lació no es retornarà l'import en cap cas
excepte causa justificada.

 
*La inscripció de germans comptarà amb un
descompte del 5% en la inscripció del segon i

consecutiu.
 
 
 

Hi havia una vegada un conillet molt rialler que es deia
“Merlí”  que portava un cistellet tot ple d’ous. Els ous eren
de tots colors. N’ hi havia de color groc, de color vermell,
de color blau… i fins i tot de color lila i verd. També hi
havia ous daurats, platejats, amb purpurina i també n’ hi
havia alguns que brillaven moltíssim. Cada any, per
setmana Santa, en Merlí repartia els seus ous de colors a
tots els nens i nenes perquè aquests poguessin tenir una
mona ben xula.

Un dia, es va formar una gran tempesta al mig del bosc i
el fort vent es va emportar el cistell d’en Merlí amb tots
els ous que havia de repartir a tots els nens i nenes.  

Oh no! Quin desastre!! Sense tots els ous decorats, aquest
anys tots els nens i nenes es quedaran sense mona!
Això no ho podem permetre, hem d’ajudar en Merlí a
trobar tots els ous abans de que sigui massa tard!

Ajuda a en Merlí a solucionar aquest desastre, i
aconseguirem que tots tinguem una deliciosa mona com
cada any.

T’hi esperem!!


