
 

 

Relació de membres de l’equip de dirigents del casal  

Dades del casal 
Nom:  

Durada del casal:  

Noms i Cognoms Edat Titulació 
lleure/esportiva1 

Altres titulacions 
formatives 

Durada 
contracte 

Contractació per 
tot el mes (1ª o 
2ª quinzena) 

Lloc de 
residència 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

                                                      
1 La titulació esportiva és només pels casals esportius 



 

 

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Monitors/es de Pla d’Integració2 

 Noms i Cognoms Edat Titulació 
lleure/esportiva3 

Altres titulacions 
formatives 

Durada 
del 
contracte 

Contractació per 
tot el mes (1ª o 
2ª quinzena) 

Lloc de 
residència 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
 

                                                      
2 En cas que n’hi hagin 
3 La titulació esportiva és només pels casals esportius 
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