
Fins el dia   
 12 de juny !  

Descarrega’t la fitxa d’inscripció a: 
www.serveiscapicua.cat          
Més informació a: info@serveiscapicua.cat 
     977826109 

mailto:info@serveiscapicua.cat


Benvolgudes Famílies: 
 
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 
viatjarem en el temps per ajudar el Professor Garrabós a trobar 
els seus alumnes que s’han perdut en les diferents etapes de la 
nostra història, degut a una avaria de la seva màquina! 
Descobrirem com vivien els nostres avantpassats, les seves 
costums, els seus jocs, les seves tradicions, i intentarem 
recuperar i salvar a tots els alumnes atrapats en el temps! 
 
El casal es realitzarà del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 al 6 de 
setembre. Les inscripcions es faran per setmanes, i el termini 
inicial màxim per apuntar-se és el dia 12 de juny. 
 
En el casal organitzarem els grups per edats i s’oferirà servei 
d’acollida (de 8:00 a 9:30h), el casal (de 09:30 a 13:30h), i 
servei de menjador (de 13:30 a 15:30h). 
 
El grup de grans tindran activitats especials per la seva edat, on 
viuran moltes aventures i realitzaran activitats realment molt 
emocionants. 
 
 
 
Les activitats que realitzarem seran gimcanes, 
tallers, excursions, teatre,  activitats en anglès, 
jocs d’aigua, manualitats, danses, cançons, 
esports…. 

 

HORARIS 

Amb el primer pagament s’inclourà un afegit de 4,50 euros 
corresponents a l’assegurança nominal de cada alumne. 
 
La inscripció de germans comptarà amb un descompte del 5% en la 
inscripció del segon i consecutius. 
 
El preu del menjador és pel servei de monitoratge, no inclòs el 
catering. Els alumnes porten carmanyola. 
 
Totes les activitats han de tenir un mínim de 15 inscrits per fer-se. 
 

Acollida:  08:00- 09:30h 

Casal matí: 09:30- 13:30h 

Menjador: 13:30 – 15:30 

Preus casal 1 
setm 

2 
setm 

3 
setm 

4 
setm 

5 
setm 

6 
setm 

Acollida (08:00h – 09:30h) 12 € 20 € 28 € 35 € 41 € 45 € 
Casal matí (09:30h-13:30h) 50 € 95 € 135 € 170 € 200 € 230 € 
Menjador(13:30h–15:30h) 
(carmanyola) 

20 €  38 €  55 € 72 € 87 € 100 € 

*(La setmana de setembre es farà segons demanda i el preu és el d’una sola 
setmana, no acumulable amb les setmanes d’estiu.) 

  Acollida Casal Matí    Menjador 

ESPORÀDICS 4 € 12 € 5 € 
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