
PROGRAMACIÓ
El casal del Dir Esportiu Rocafort potenciem la pràctica

d’activitat física pels nens i nenes a través de la

realització de jocs pre esportius i d’esports que

permetin millorar les seves habilitats i alhora combinar la

diversió i les relacions socials. Per això disposem de

diferents espais com una pista coberta multiesportiva, una

pista de gespa artificial descoberta, pistes d'esquaix,

sales multifuncionals, i la piscina 25 m on els infants

aprenent a nedar a través de les classes de natació i els

jocs aquàtics que es fan durant el casal. Tots aquests

espais ens permeten desenvolupar les activitats amb els

infants de manera òptima. 

A més, podran gaudir d’un dia d’activitats i jocs a

l’aire lliure amb tots els companys i companyes del

casal. 

El casal compte amb monitors i monitores

especialitzats que donaran el millor servei perquè els

infants gaudeixin de totes les pràctiques i millorin les

seves aptituds i habilitats. 

 

Va dirigit a infants de 3 a 15 anys. El casal estarà
distribuït per grups d’edat per desenvolupar totes les

activitats adequades a les seves habilitats. 
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OBJECTIUS

Fomentar la pràctica esportiva.

Millorar les habilitats motrius bàsiques i especifiques. 

Fomentar el treball cooperatiu.

Respectar l’espai, els companys/es i les normes. 

Gaudir de l’esport de manera lúdica. 

1.

2.

3.

4.

5.

 
ACTIVITATS

Les activitats que es desenvolupen són diverses i

adaptades a l’edat de cada infant. Per

aquest motiu els més petits/es realitzaran jocs

pre-esportius i jocs d’iniciació a cada esport, i els

més grans realitzaran els esports de manera una

mica més específica i començaran a aprendre les

habilitats de cadascun d’aquests. 

 



HORARIS



DATES I HORES

El casal de setmana santa s’inicia el dia 3

d’abril i finalitza el dia 6 d’abril. Es du a

terme de 9h a 17h i les famílies interessades

poden inscriure al nen/a al servei d’acollida

de 8h a 9h. 

 

QUÈ CAL PORTAR?

Esmorzar

Aigua

Roba esportiva (calçat adequat). 

Roba piscina: Banyador, tovallola, xancles,

casquet de bany i ulleres de piscina. 

 

DIA D'ACTIVITATS AL CENTRE:

DIA D’EXCURSIÓ FORA DEL CENTRE: 

Esmorzar

Aigua

Roba esportiva (calçat adequat). 

Gorra

 

*Els infants que estan al casal tota la
jornada cal que el dia d'excursió
també portin la roba de bany perquè
a la tarda es durant a terme activitats
a la piscina. 



PREUS

INSCRIPCIONS

Per fer la inscripció heu d’accedir a la pàgina

web del centre i omplir el formulari

d’inscripció en l’apartat casal setmana santa. 

Cal omplir el formulari amb totes les dades que

demana i efectuar el pagament de manera

presencial al centre alhora que la presentació

dels papers requerits. 

 



INSCRIPCIONS

 Fotocòpia del DNI.

 Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT).

 Fotocòpia del carnet de vacunació.

 Autorització de sortides (Full que us donarem

al centre). 

Papers necessaris per la inscripció: 

1.

2.

3.

4.

 

MÉS INFORMACIÓ

Qualsevol dubte o per més informació pot

posar-se en contacte amb el centre a través del

telèfon 934 26 47 17 o a l'email de coordinació

del casal casalesportiu.DirER@gmail.com

 APUNTAT JA, 

T'HI ESPEREM!


