
· Gimcanes 

· Activitats 

· Jocs de nit 

· Rialles 

· Música... 

I molta diversió!! 

Qui ha dit que l'escola és avorrida? 

Passarem la millor nit de l'any. 

 
NO TE LA PERDIS! 

Demana’ns més informació: 

info@serveiscapicua.cat 

977 82 61 09 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

Nit de les estrelles 
 

 
VINE A GAUDIR DE LA MILLOR 

NIT DE L’ANY A L’ESCOLA! 
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LA “NIT DE LES ESTRELLES” S’HA CONVERTIT EN UNA DE LES 

ACTIVITATS MÉS FAMOSES I AMB MÉS ÈXIT DE CAPICUA, I ENS 

ENCANTA!!! 

 
De què es tracta? 

 

L’activitat consistirà en dormir un dia festiu a l’escola on convertirem la 
jornada en un autèntic dia de colònies, on els alumnes realitzaran 
activitats i jocs i gaudiran d’una nit que recordaran durant molt i molt de 
temps. 

 
Com funciona? 

 

Els monitors rebrem els nens i les nenes a partir de les 19.30 h de la 
tarda i els organitzarem en grups d’edats i/o cursos. Farem la 
presentació de la Nit de les Estrelles i després cada grup començarà les 
seves activitats, que seran gimcanes, balls i jocs de nit. 

Quins horaris fem? 

 
Al voltant de les 21.00 h soparem, i després seguirem els jocs fins que 

arribi l’hora adequada per cada grup on a poc a poc anirem a dormir (o 
a intentar-ho!!) 
L’endemà ens despertarem, esmorzarem tots junts, recollirem els sacs i 

les motxilles i farem una última activitat abans que els pares vinguin a 
recollir les seves filles i fills. 

 
Quin material es necessita? 

 

Tot el material necessari per a la realització de les activitats va a càrrec de 
CapiCua. L’únic que necessitarem són prou aules, gimnàs, sala de 
psicomotricitat o qualsevol altra infraestructura on els alumnes puguin 
dormir en bones condicions i prou amples.  

Què han de portar els alumnes? 
 

Per tal de poder gaudir de la Nit de les Estrelles, els alumnes cal que 
portin: 

· Sac de dormir, màrfega i coixí 
· Llanterna i cantimplora 
· Muda per l’endemà, pijama i necesser 
· Sopar del primer dia 

* L’ Ampa ens obsequiarà amb un deliciós esmorzar! 

HORA D’ARRIBADA: 

Entre les 19.30 i les 20.00 h 

 
HORA DE RECOLLIDA: 

Entre les 11.00 i les 11.30 h 

  

 PREU SOCIS: 25€  

  

PREU NO SOCIS:29€ 

 

   Inscripcions a través del següent formulari 

                                               
      
          Formulari Nit de les Estrelles 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjeQ_KYJXC72Et3Ajc5POfNXG3tfhNjpbLq_ZXaxKDtdW3ag/viewform

