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SETMANES TEMÀTIQUES
26 al 30 de juny UNDER THE SEA

3 al 7 de juliol GREAT INVENTIONS

10 al 14 de juliol AUSTRALIA

17 al 21 de juliol MADNESS AT THE MUSEUM

24 al 28 de juliol SPACE & ALIENS



UNDER THE SEA (26 al 30 de juny)
El fons del mar amaga un munt de misteris i tresors inimaginables! Durant 
aquests dies ens vestirem de submarinistes i ens capbussarem en el mig de 
l’oceà, on un munt de personatges i criatures marines ens hi estaran esperant 
per fer-nos gaudir moments inoblidables. Us hi apunteu?

GREAT INVENTIONS  (3 al 7 de juliol)
Només les ments més brillants de la història podrien haver inventat el munt
de màquines i artefactes que fem servir avui dia. Però, us imagineu tot el que
encara podríem fer si féssim servir tot el nostre enginy? Durant aquests dies
de casal aprofitarem per inventar un munt de coses meravelloses! L’únic límit
és la vostra imaginació, així que posem mans a l’obra!
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AUSTRALIA (10 al 14 de juliol)

Marxem a les antípodes! Cangurs, wombats i tota mena d’animals desconeguts 
faran la seva aparició en aquesta setmana tan exòtica. Què és el que ens 
esperarà a l’altra punta del món? No deixis que t’ho expliquin i vine a descobrir-
ho!

MADNESS AT THE MUSEUM (17 al 21 de juliol)

Creieu que els museus són llocs tranquils on no hi passa mai res? Doncs us 
equivoqueu! Aquesta setmana veurem que un museu pot ser un lloc on, a més 
d’aprendre un munt de coses, s’hi poden viure també aventures inimaginables. 
Ens acompanyeu en un divertit viatge farcit d’art i història?
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SPACE & ALIENS (24 al 28 de juliol)

Aquesta setmana tindrem una aventura que arriba d’un altre planeta perquè 
els aliens han envaït el casal! Durant 5 dies, tot semblarà capgirat i passaran 
tot de coses increïbles i estranyes que us faran petar de riure. Podreu 
sobreviure a tanta diversió?
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