Casal Setmana Santa 2019
15, 16,17 i 18 d’ Abril de 2019 a l’escola Josep
Mª Soler i Gené.

Edats: de P3 a 6è de primària
Horaris: Acollida: de 08:00h a 09:00h
Activitats: de 09:00h a 13:00h
Menjador: de 13:00h a 15:00h

No et perdis el
millor casal i el
més divertit!!

Preus: Casal setmana: 42€
Dia esporàdic: 12€
Acollida setmana: 12€
Dia esporàdic: 4€
Menjador setmana: 22€
Dia esporàdic.: 7€

INSCRIPCIONS fins el dia 5 d´Abril a l’oficina
de l’ Ampa, a l’Ajuntament o per correu
electrònic a:
ampamontbrio@hotmail.es
Podreu seguir tot el casal a:

* La organització es reserva el dret
de no realitzar el casal si no s’arriba
al mínim d’alumnes estipulat.

www.serveiscapicua.cat
www.facebook.com/capicuaserveis

Organitza:

Col·labora

EL CASAL
Els Casals de Setmana Santa de CapiCua són 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.

Sant Jordi vol matar el drac, però la princesa ho vol
impedir perquè és molt amiga seva! Que passarà?
I que passa quan després d’explicar-li tantes vegades a Sant
Jordi que havia de salvar a la princesa del malvat drac, resulta
que descobreix que els dos són molt amics? Ha de seguir fent
la seva feina perquè es compleixi la llegenda? O canviarà la
història que coneixem per sempre? Veniu a descobrir-ho!

QUÈ FAREM, QUÈ VIUREM?
• Seguint amb la filosofia dels Casals de CapiCua, convertirem
el casal de Setmana Santa de l’escola en un espai ple de
màgia on els nens i nenes viuran grans aventures.
• Crearem manualitats xulíssimes!
• Farem una mona deliciosa!!
• Fomentarem la diversió, la màgia, i sobretot, cada dia
practicarem molt i molt la rialla.
• Ens haurem d’esforçar molt en intentar convèncer a Sant
Jordi que això de matar a un drac no està bé, i menys si és bo!
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Un cavaller anomenat Sant Jordi
arriba al regne del Morell per
salvar a la princesa del malvat
drac. Però quina és la seva
sorpresa quan descobreix que
els dos són molt amics! Que
farà Sant Jordi?

Vine a un espai ple de màgia, d’emocions i de
sentiments, on els nens i nenes es convertiran en
els autèntics protagonistes de les nostres
aventures!
*Els plannings poden ser modificats pels monitors segons les
necessitats i realitats de cada casal

