
CASAL
ESPORTIU I
DE LLEURE 

MONTBLANC -  2023



Què?
Us proposem un Casal de Nadal, esportiu i de lleure,

durant les vacances de Nadal. 
 

 Combinarem activitats, jocs, esports, tallers, manualitats, ... 
 

Des de Dakirol valorem i fomentem l’esport i l’activitat física
des d’una vessant de salut, educativa i de formació,

potenciant els valors que transmet aquesta pràctica entre
nens, joves i adults.

GAUDEIX DE LES VACANCES DE NADAL AMB NOSALTRES!



Quan?
2, 3 4 i 5 de 
gener, de 
09 a 13h.

*  Es  podrà inc loure  mi t ja  hora  de
serve i  d ’aco l l ida  abans  de

començar  i/o  mi t ja  hora  més a l
migd ia ,  en  acabar .

Ca l  concretar-ho a l  formular i
d ' inscr ipc ió .

Per a qui?
 Adreçat a
nens de 3 a

12 anys.

On?
Al pavelló

Municipal de
Montblanc.



Com?
Monitoratge

El monitor/a serà la persona que dinamitzarà
i dirigirà la franja horària que duri l’activitat.
Aquesta persona estarà especialitzada i tindrà
la preparació adequada pel correcte
desenvolupament de l’activitat.

Coordinació
Per tal de vetllar pel bon funcionament i fer un
seguiment de les activitats, hi haurà una
persona encarregada de supervisar i avaluar
aquestes tasques. 

Grup nens/es
Per a poder dur a terme una activitat el grup
haurà d’estar format per un mínim de 16
alumnes. Es realitzaran grups homogenis en
funció de l’edat dels/les participants.



09 -  10

10  -  10 :45

10 :45  -  1 1 : 15

11 : 15  -  12

12  -  13

Preu: 45€

Esmorzar  sa ludable

A igua

Horari:
ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 2

ESMORZAR

ACTIVITAT 3

ACTIVITAT 4

Què s'ha de portar?

*Preu  puntua l  per  un  d ia :  15€

GANES DE PASSAR-HO BÉ!



Inscripcions:
El període d'inscripció comença l'1 de desembre.
*Es recomana fer les inscripcions abans del 23 de desembre per tal d'assegurar
la viabilitat del Casal.

Omplir el formulari d'inscripció a: www.dakirol.cat

Gràcies


