| Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans
| Xarxa de Centres Socioeducatius

[Edició 2019]
Benvolguts Centres,
En el Pla d’Accions del MCECC (la federació de centres d’esplai) per a l’any 2019 s’establia
l’acció EP1 (que consistia a actualitzar la guia d’avantatges i descomptes del MCECC).
També el Pla d’Accions de la XACS (la xarxa que acull centres socioeducatius) també
s’establia l’acció EE4 que establia oferir avantatges i serveis als centres que estan federats i
adherits.
Per aquest motiu us presentem aquest document en el que trobareu recollits una sèrie
d’avantatges, descomptes,... que hem pogut concretar amb empreses, organitzacions,
professionals,... que han volgut sumar la seva proposta d’activitats a l’oferta especial per a
Centres d’Esplai i Centres Socioeducatius.
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu
d’acreditar com a vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que
trobareu al GESPLAI (apartat de “Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.)
Alhora, convé recordar que la informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per
part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no ens fem responsables de possibles errors, omissions
o informacions incorrectes en la descripció de les diferents activitats. Tot i així, agrairíem que
si en algun moment detecteu algun error o aspecte no resolt, pugueu comunicar-ho.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que aquest recurs sigui útil i de profit.

Atentament,

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans
Xarxa de Centres Socioeducatius
Fundació Pere Tarrés

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149 – 151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

CATALUNYA MINIATURA
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
-

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
-6 any

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
es va crear per donar a conèixer a tota la família els monuments i edificis més representatius de les terres catalanes.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
6 - 12 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Can Balasch de Baix, s/n, 08629 Torrelles de Llobregat, Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
110 minuts com a màxim. Capacitat oberta de grups. Diferents activitats a escollir.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
936 890 960 // info@catalunyaenminiatura.com

Com fer la reserva?
info@catalunyaenminiatura.com

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
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NOM

/////////////////////////////////

AQUARIUM

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////
Opcions de fer taller o bé veure una obra de teatre segons disponibilitat

Submergiu-

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Moll d'Espanya, del Port Vell, s/n, 08039 Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Duració: de 60 a 90min. Informar de la capacitat del grup al fer la reserva. Diferents activitats a escollir.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
93 221 74 74

Com fer la reserva?
reserva@aquariumbcn.com / mdomingo@aspro-ocio.es
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68
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NOM

/////////////////////////////////

PLANETARI MUNICIPAL
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
El Planetari
ens envolta i quin és el nostre lloc

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
De 0-4 anys i de 5-12 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
C Brussel.les, 34*40, 08041 Barcelona-Horta [8 KM]

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Activitat de 0-4 anys: 45min/Activitat 5-12 anys: 55min

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
educaplaneta@gmail.com

Com fer la reserva?
educaplaneta@gmail.com
Per poder accedir a les diferents condicions, en el

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

POBLE ESPANYOL
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Un recinte històric, original i únic, que manté tot
experiència de cultura i oci per a totes les edats!

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Av. Francesc Ferrer i Guardia, 13, 080358 Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Activitats diferenciades per edats: 3-8, 8-12 i 12-16

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
935086300 / moliva@poble-espanyol.com

Com fer la reserva?
moliva@poble-espanyol.com
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////

| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

HAPPY PARK
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Parc amb piscina de boles, tobogans, inflambles i també zona de contes.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
Activitat diferenciada per Educació Infantil i per Educació Primària.

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
C/Comtes de Bell-Lloc 74, 08014, Sants

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Visites de 10 a 12 h o bé de 12 a 14 h

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
93 490 08 35 // happypark@happypark.com

Com fer la reserva?
happypark@happypark.com

Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
25-

100 infants: espai exclusiu

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
25-

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
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/////////////////////////////////

AVENTURA PARK 2
Tipus d'activitat/servei: Parc de jocs

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aventura Park Barcelona és un parc infantil temàtic de boles que recrea la forma del escenari basat en el món dels
pirates. Trobareu una àrea de jocs compostes per tobogans, inflables i tot tipus de jocs atractius.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Av. Roma 35, 08029

Sants

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Concretar horari de visita per grups

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
93 410 53 35

Com fer la reserva?
93 410 53 35

vinculats al MCECC o a la XACS a
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
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NOM

/////////////////////////////////

CLIMBAT LA FOIXARDA - CEM

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
673 518 405 / comercialfoix@climbat.com

Com fer la reserva?
673 518 405 / comercialfoix@climbat.com

Tipus d'activitat/servei: Parc de jocs

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
altura màxima de 3 metres).

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 4 anys fins els 16 anys.

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
0-499 infants
500-1000 infants
1001-1500 infants
1501-2000 infants
+ 2000 infants
Preu per 3h:

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Camí de la Foixarda, 14-18, 08038, Prop Poble Espanyol

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Activitat 1:30h Capacitat màxima: 60 pax de 4-7 anys + 60 pax de 7 a 16 anys = 120 nens total.

0-499 infants
500-1000 infants
1001-1500 infants
1501-2000 infants
+ 2000 infants
*Preus sense IVA (10%).
**Oferta de preus per a tots els centres que vinguin derivats de Fundació
el sumatori de nens i fixarem el preu, segons el ràpel esmentat.

3 rotacions: Escalada corda (12m.) + Circuit aventures + Escalada de Bloc
Activitat 3h Capacitat màxima: 80 pax de 4-7 anys + 80 pax de 7 a 16 anys = 160 nens total.

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
/

Inclou: Monitors amb rati 1/12 + Material de seguretat necessari (casc, arnés, corda, mosquetons)

Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

(+10%)

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////
Mosquetó clauer.Bossa de magnesi.- Per a que no et rellisquin les mans del suor, us proporcionem una bossa de magnesi per a tota
Zona pícnic.- Si al acabar voleu fer el pícnic a les nostres instal·lacions, us oferim quedar-vos a la nostra terrassa 1

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Les tarifes per a casals o esplais que el Tibidabo posa a la vostra disposició són: A partir de 120 cm:

TIBIDABO
Tipus d'activitat/servei: Parc d'atraccions

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

Us convidem a fer una ruta per aquest parc centenari i un dels més antics del món, en constant evolució, a aprendre de
oves i grans. I tot això, amb la ciutat de

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Pz Tibidabo 3-4 08035 Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Concretar horari de visita per grups

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
tibidabo@tibidabo.cat

Com fer la reserva?
tibidabo@tibidabo.cat
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

Com fer la reserva?
info@gnomo-park.com

NOM

/////////////////////////////////

GNOMOPARK

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

Tipus d'activitat/servei: Parc de jocs

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

Els infants arriben a mig matí i esmorzen a la zona de pic-nic. Després formem grups d´uns 20 nens aproximadament i
els fem rotar per cada joc durant uns 20 minuts. Al migdia tornen a la zona de pic-nic per dinar i un cop acaben, continuen
jugant fins a mitja tarda. (Una monitora té cura de coordinar l´estada).

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Carretera de Lloret a Blanes, s/n, 17310 Lloret de Mar, Girona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Àrea infantil amb:
pista americana i piscina de boles. (imprescindible portar mitjons). Mini disco amb efectes especials
tobogan inflable. Inflable dels Gnoms
recorregut d´obstacles
gira-

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
info@gnomo-park.com
certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

On poder trobar més informació?
reserves@lapedrera.com

Com fer la reserva?

NOM

/////////////////////////////////

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////

LA PEDRERA

Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

Tipus d'activitat/servei: Monument històric

Condicions
monitor gratuït cada 15 nens

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Casa Milà, també coneguda com «La Pedrera», és un edifici modernista que es troba al Passeig de Gràcia de
Barcelona, a la cantonada amb el carrer de Provença. Va ser la darrera obra civil dissenyada per Antoni Gaudí i fou
construïda entre l'any 1906 i el 1912. Va ser un encàrrec de l'empresari Pere Milà i Camps i de la seva dona Roser
Segimon i Artells, natural de Reus i vídua de l'acabalat indià Josep Guardiola i Grau. En el seu moment fou molt polèmica
a causa de les agosarades formes ondulades de la façana de pedra i els ferros forjats retorts que en decoren les
balconades i finestres, dissenyats en gran part per Josep Maria Jujol, qui també va projectar alguns dels cels rasos de
guix. Arquitectònicament és considerada una obra innovadora en comptar amb una estructura de columnes i plantes
lliures de murs de càrrega.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
Edat oberta

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
LA PEDRERA. Passeig de Gràcia, 92

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Tallers: activitats que us permetran descobrir coses sorprenents d'aquest emblema del modernisme: La Pedrera. Fer
d'investigadors, convertir-nos en arquitectes com Gaudí, conèixer la història de l'edifici... Aquestes i moltes altres
vivències que us faran veure La Pedrera d'una forma diferent. Durada: 1h 30min.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
tat de
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

reserves@lapedrera.com

-a (grups mínims de 15 nens). 1

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
Condicions especials per a centres
monitor gratuït cada 15 nens

-a (grups mínims de 15 nens). 1

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

Com fer la reserva?
visitesprimaria@bsc.es / https://www.bsc.es/ca/descobreix-el-bsc/trobem-nos/visites-per-a-primaria

NOM

/////////////////////////////////

FUNBRAIN
Tipus d'activitat/servei: Activitat divulgació científica

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Oferim visites al superordinador MareNostrum a aules de tercer a sisè de primària de Barcelona per explicar als més
petits què són i per a què serveixen els superordinadors de forma lúdica i en femení. Són visites gratuïtes de dues hores
de durada amb vuit jocs perquè els més petits aprenguin què és un superordinador, per a què serveix, qui el fa servir i
els conceptes bàsics del món de la computació i el pensament computacional.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 7 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Carrer de Jordi Girona, 29, 31, 08034 Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
De
juguen a simular el fons marí i posen a prova les avantatges del càlcul en paral·lel, que és el mètode que utilitzen els
superordinadors per obtenir resultats de manera més ràpida. També descobreixen la importància de les dades per

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
sferrer@funbrain.cat
Per poder accedir a les diferents condicions, en el

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Activitat gratuïta del 25 de juny al 26 de juliol.

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
Activitat gratuïta del 25 de juny al 26 de juliol.

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

DANONE
Tipus d'activitat/servei: Visita fàbrica

Recorregut per la fàbrica en el que podran veure el procé iogurts, participant en activitats lúdico-educatives. Degustació
i obsequi.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 6 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Fàbrica de Parets del Vallès. P.I. Sector Autopista, Passeig Fluvial, Parcela 25, 08150 Parets del Vallès, Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
De dilluns a dijous 10:00 - 12:00 -15:00- Divendres 10:00-12:00. Grup mínim 15 / màxim 50 persones. 1h 30 min.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
900.180.957 // visitalafabrica@danone.com

Com fer la reserva?
900.180.957 // visitalafabrica@danone.com

cat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Les visites són gratuïtes (transport fins a les nostres instal·lacions a càrrec del grup).

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
Les visites són gratuïtes (transport fins a les nostres instal·lacions a càrrec del grup).

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Numància, 149

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

ROC-ROI (LLAVORSÍ)

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
activitats@rocroi.com

Com fer la reserva?
activitats@rocroi.com

Tipus d'activitat/servei: Activitat de natura i aquàtica

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ROCROI va néixer el 1996 a Llavorsí (Pallars Sobirà
senderisme, BTT...)

Lleida), oferint activitats de primavera, estiu (rafting, kayak,

fundadors, guies reconeguts de riu i de munt

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

Canoe-kayak 1hr

Tiro con ARCO 1hr
Orientación 1hr

ens proporcionen a nosaltres mateixos.

Orientación 2hrs
Nordic Walking

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////

Bautizo de kayak 2hr

A partir de 8 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
ÀNEU AVENTURA
Plaça Biuse 8 - 25595 Llavorsí
Telf: 973 622 035

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
Canoe-kayak 1hr
Tiro con ARCO 1hr
Orientación 1hr

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////

Orientación 2hrs
Nordic Walking

aquàtiques és necessari portar banyador i és indispensable saber nedar. Aconsellable calçat aquàtic.

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

Per poder accedir a les diferents

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Bautizo de kayak 2hr

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

ROC-ROI (BCN)

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
activitats@rocroi.com

Com fer la reserva?
activitats@rocroi.com

Tipus d'activitat/servei: Activitat de natura i aquàtica

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ROCROI va néixer el 1996 a Llavorsí (Pallars Sobirà

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

Lleida), oferint activitats de primavera, estiu (rafting, kayak,

gossos, motos de neu, raquetes de neu, esquí de fons i
la natura. Volem transmetre i donar a conèixer als nostres clients les sensaci
ens proporcionen a nosaltres mateixos.

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 8 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
BASE NÁUTICA RIBES ROGES
Espigón de Poniente, s/n (Playa Ribes Roges)
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. (93)8160351

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Preus per grups a partir de 25 persones. 1 gratuïtat cada 25 persones. Per
aquàtiques és necessari portar banyador i és indispensable saber nedar. Aconsellable calçat aquàtic.

Per poder accedir a les diferents

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

RALUY

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
Xavier Florido
XFlorido@peretarres.org

Com fer la reserva?

Xavier Florido
XFlorido@peretarres.org

Tipus d'activitat/servei: Circ

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
El Circ Raluy és una companyia de circ fundada a Catalunya, de característiques singulars tant per la seva recreació de
l'ambient històric del circ com per la seva composició exclusivament familiar

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Visites

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
Per totes les edats.

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
27 30/6: Montornès del Vallès
1 7/7: Badalona
8 14/7: Malgrat de Mar
15 28/7 Vilanova i la Geltrú
29/7 18/8 Cunit
19/8 1/9 Calafell

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Les visites han de ser 100 infants. Per les funcions un mínim de 400 infants/dia.

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

ILLA FANTASIA
Tipus d'activitat/servei: Parc aquàtic

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Illa Fantasia és un parc aquàtic situat a Vilassar de Dalt a la comarca del Maresme. Va ser inaugurat el 1981 pel que va
ser el seu propietari, Antoni Sarrià. És un complex d'oci familiar que té 22 atraccions aquàtiques, repartides en més de
80.000 m2

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Finca Mas Brassó, s/n, 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Entrada per tot el dia.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
carlossantillana@illafantasia.com

Com fer la reserva?
carlossantillana@illafantasia.com

certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

WATERWORLD LLORET / AQUADIVER P.D'ARO
Tipus d'activitat/servei: Parc aquàtic

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ràpids, tobogans,
la família i els amics.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
(Waterworld: Crta de Vidreres, km 1,2 Lloret de Mar) (Aquadiver: Ctra de Circumval·lació s/n Platja d'aro)

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Grup mínim 20 persones. 1 monitor gratis per cada 10 nens

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
maria.moro@waterworld.es

Com fer la reserva?
maria.moro@waterworld.es
Per poder
)
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

Com fer la reserva?
info@aulaentornruralcanjordi.com

NOM

/////////////////////////////////

GRANJA ESCOLA CAN JORDI
Tipus d'activitat/servei: Activitat amb animals

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Taller de pa + volta a cavall+ volta a carro

-5 // Visita granja + volta cavall + volta carro
nen/a C. Inicial //

Gimcana

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vine a conèixer la vaca Paca, els porcs Mario i Maria , les ovelles Blanqueta, les cabres saltarinas, els ponis Boleta,

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
-5 // Visita granja + volta cavall + volta carro
nen/a C. Inicial //
Gimcana

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 5 anys

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////
Disposen de servei de menjador (cuina propia)

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
C/Camí vell d' Ullastrell s/n (Bus L-3) 08191 Rubí [23KM]

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Mínim 25 infants per visita. La visita a la granja inclou:
passeig a cavall
passeig a carruatge
toca toca a la granja
aviram

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
info@aulaentornruralcanjordi.com
Per poder accedir a les

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

CAN BORDOI

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
666746082 // montse@canbordoi.cat

Com fer la reserva?
666746082 // montse@canbordoi.cat

Tipus d'activitat/servei: Activitat amb animals

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
la

La possibilitat de veure els coneixements directament en el lloc on es produeixen, ajuda als nens i nenes a entendre molt

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
la

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Granja Can Bordoi Barri Rieral, 08459 Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona [35km]

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Esmorzarem tots junts i et donarem llet amb cacau,
Explicarem com conreem els camps per obtenir els ferratges
Veurem els vedells acabats de néixer i sabrem que és el calostre
Donarem de menjar als vedells
Veurem les vaques lleteres i perquè donen llet
Munyirem una vaca de forma tradicional
Us ensenyarem com es munyen les vaques actualment

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

FUNDACIÓ CRAM
Tipus d'activitat/servei: Activitat amb animals

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Grup visita +

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
El CRAM (Centre de
dofins...etc) que han patit alguna agressió o malaltia es recuperen per poder-los retornar, després al seu medi.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys. Hi ha activitats per a diferents edats.

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Passeig de la Platja, 28-30, 08820 El Prat de Llobregat [17 KM]

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Màxim 30 infants per grup. Tenen activitats diferents per diverses edats.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
www.cram.org

Com fer la reserva?
reserves@aulacram.com

vinculats al MCECC o a la XACS a
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////
El CRAM està ubicat als Espais Naturals del Delta del Llobregat i ben a tocar de la Platja del Prat, un entorn ideal on
poder transmetre els valors de conservació, i on passar un bon dia.

| Moviment de Centres
| Xarxa de Centres Socioeducatius

Com fer la reserva?
info@rukimon.com

NOM

/////////////////////////////////

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////

RUKIMON

Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

Tipus d'activitat/servei: Activitat amb animals
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
s
dels rucs, compleixen amb les vari
desenvolupament personal, programes didàctics i educatius, rutes culturals...) i ajuden a dignificar i valoritzar els rucs.

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////
Ens poden aplicar un 10% de descompte en totes les activitats.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Serralada del Corredor, dins el Parc Natural del Montnegre i Corredor

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
cicle mitjà i cinquè (fins 200 nens)
Sisè de primària i ESO (màxim 50 nens)

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
info@rukimon.com
que trobareu al GESPLAI (apartat de
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

rucsdelaserralada@gmail.com

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

RUCS DE LA SERRALADA
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

Tipus d'activitat/servei: Activitat amb animals

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
camp en una masia o granja envoltada
ovelles... com que avui en dia pocs tenen aquesta sort, nosaltres omplim el vuit que han deixat aquestes persones. Us

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Rucs de la Serralada, S.C.P. Torrent de Can Ratola, 17 08391 Tiana

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
La capacitat ideal per a fer les activitats es de 50 nens per dia.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?

rucsdelaserralada@gmail.com

Com fer la reserva?
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

/////////////////////////////////

GRANJA AVENTURA PARK

Preu
partir del dia 15 i les reserves que es facin durant

Tipus d'activitat/servei: Activitat amb animals

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Granja Aventura Park és un espai on poder treballar l'educació basada en l'experiència i les aptituds. Un parc on descobrir
una manera de viure respectuosa amb el medi ambient i on adquirir noves eines per potenciar i desenvolupar aptituds
emocionals, psicomotrius i d'interacció social.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Cami Ral del Suro, 2, 08232 Viladecavalls, Barcelona [40 KM]

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Màxim

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
Telf. 935957777 escoles@granjadaventurapark.com

Com fer la reserva?
Telf. 935957777 - escoles@granjadaventurapark.com

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
Preu
Preu per inf

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

info@boscvertical.com

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius

BOSC VERTICAL
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A 5 minuts en cotxe des de Mataró, El Bosc Vertical Mataró està ubicat dins del Parc Forestal de Mataró, que pertany al
Parc Natural del Montnegre-El Corredor. A
que inclou zones de jocs infantils i taules de pícnic.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Av. del Parc Forestal, s/n, 08304 Mataró, Barcelona [31 KM]

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Duració: 1,30h aproximadament. Difernts circuits a escollir segons grup d'edat.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?

info@boscvertical.com

Com fer la reserva?
Per poder accedir a les

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

BOSC TANCAT (NATUPARK)
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
especialment dissenyat per divertir-se.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 4 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
NATUPARK, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Activitats amb piscina i sense. Diferents activitats de P3 a 3r ESO. Duració: 3h:30min.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
reservas@natupark.com

Com fer la reserva?
reservas@natupark.com

Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

LA SELVA DE L'AVENTURA
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entre el Parc Natural de Montseny i la zona de les Guilleries hi pots trobar La
enmig de la natura, però a només 40 minuts de Girona i a 1 hora de Barcelona.

Com fer la reserva?
infoescoles@selvaventura.com

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Saltar al Bosc elàstic: circuit entre els arbres de xarxes elàstiques.
A partir de 3 anys.
. 2 hores
Circuit
infant, a partir de 2 hores.

alçada.
depèn de la grandària del grup i del ritme que porti).

La Tirolina Zig-zag està inclosa en el circuit acrobàtic. També la podeu fer com a

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 8 anys. 1,30 m d'alçada mínima

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
La Selva de l'Aventura
Coll de Revell, s/n
17401 Arbúcies

Sentir la terra al Camina descalç: recorregut amb els peus descalços. A partir de 3 anys
. A partir de 2 hores
de la grandària del grup i del ritme que porti)

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat
Saltar al Bosc elàstic: circuit entre els arbres de xarxes elàstiques.
A partir de 3 anys.

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Camina descalç: a partir de 3 anys. 2 hores de duració.
Bosc elàstic: a partir de 3 anys. 2 hores de duració.
Tirolina Zig-

e la grandària del grup i del ritme que porti).
La Tirolina Zig-

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?

Sentir la terra al Camina descalç: recorregut amb els peus descalços. A partir de 3 anys

infoescoles@selvaventura.com

Per poder accedir a les diferents condicions, en el

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

JALPI AVENTURA
Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En un marc incomparable,
forma permanent, on es poden realitzar una sèrie de recorreguts pels arbres de forma emocionant i molt divertida

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys (fins a 7 anys Circuit Infantil)

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Urbanització Can Jalpi, 08358 Arenys de Munt

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Duració: 2h aproximadament.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?

info@jalpiaventura.com

Com fer la reserva?
info@jalpiaventura.com

Per poder accedir a les diferents condicions, en el

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
Numància, 149

151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

|
| Xarxa de Centres Socioeducatius

NOM

/////////////////////////////////

Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de
vulnerabilitat

Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats

DESCRIPCIÓ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-restaurant
socis al carrer Garcilaso com a lloc de trobada. Ara s'hi poden fer activitats per tots els públics.

EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA///////////////
A partir de 3 anys

LLOC ON ES REALITZA ///////////////////////////////////////////////////////////////
Ca n'Avellaneda, 24. Urbanització Can Font / Ca n'Avellaneda Castellar del Vallès (08211)

DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS///////////////////////
Duració: Segons el Pack que es vulgui agafar. Normalment 4 hores.

MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?//////////////////
On poder trobar més informació?
info@penya1959.com

Com fer la reserva?
info@penya1959.com

La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les
diferents activitats.

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs
151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius
Pàdel.

PENYA ARLEQUINADA

Numància, 149

PREUS I CONDICIONS ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Pàdel.

ALTRES COMENTARIS ////////////////////////////////////////////////////////////////

