
 

 
 
 
 

Casal de Nadal  
Dies  

23, 24*, 27, 28, 29, 30 i 31 
de desembre 

3, 4, 5 i 7 de gener 

 

 

Casal lúdic i esportiu 
De 3 a 12 anys 

 

Grups per edat 
Futbol, bàsquet, jocs preesportius, jocs 

populars, jocs didàctics, parc infantil, 
manualitats, cinema, aula interactiva... 

Menjador amb cuina pròpia 
 

*Els dies 24 i 31, el Casal serà 
fins les 15:00 h

 
 

Inscripcions obertes (Places limitades) 
 

Inscripció:  
 

Omplint el següent formulari online  
 
https://forms.gle/GTM7iU3oBajhPRfP8 
 
També podreu trobar l’enllaç del formulari a 
la pàgina web del gimnàs a l’apartat Casals 
 
http://www.dinamis.com.es/ 

 
O bé per correu electrònic a campus@dinamis.es des d’on us remetrem el formulari 
d’inscripció. La inscripció no serà efectiva fins que no ens consti la transferència realitzada. 
No s’acceptaran targetes de crèdit o dèbit. 

 
Dinamis Esport, Travessera de Gràcia, 419, 
08025 BCN 93 455 59 14  info@dinamis.es 
Néstor Mora 
Director Gimnàs Dinamis 

 

 
El cost reflectit és per un dia de casal 

 
        
 
 
 

 Per dia 
Matí i tarda amb menjador               33,00 €           

 Matí i tarda 9 a 13 i 15 a 17h (sense menjador)              23,50 €           
 Matí de 9 a 15 (inclòs menjador)              26,00 €           

Matí 9 a 13h              16,50 €           
Permanències de 7’45 a 8’45h o de 17 a 18h              3,00  €            

https://forms.gle/GTM7iU3oBajhPRfP8
http://www.dinamis.com.es/
mailto:campus@dinamis.es
mailto:info@dinamis.es


NORMATIVA 
 
 
Les entrades i sortides del casal, i de les seves permanències, es faran esglaonadament per Dinamis esport, 
Travessera de Gràcia,419.  
 

• Cal portar la motxilla amb l'esmorzar, mascaretes de recanvi i una ampolla d’aigua (no es poden utilitzar 

les aixetes). 

• Per al casal infantil cal portar roba de recanvi: 1 muda interior i 1 d'exterior. 

• Per evitar pèrdues, cal portar la roba i la motxilla marcades. 

• No està permès portar telèfons mòbils ni joguines. 

• En cas que hi hagi cap modificació per part seva en l'hora d'entrada o recollida, caldrà notificar-ho. 

• En cas de baixa, si aquesta es produeix abans de l'inici del casal, es retornarà el 50% de l'import (sempre 

amb causa major justificada). Un cop s'iniciï el casal, no es retornarà cap import. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                                                                                                  

 


