ENCETEM AVENTURES

Fora de la ciutat hi ha un món per descobrir ple de llegendes, camins, paisatges i aventures
esperant-te. Si t’agrada la natura i estàs buscant nous reptes, prova EnCETem aventures!
Amb l’ajuda dels teus monitors, no tan sols t’iniciaràs en la muntanya, sinó que viuràs noves
experiències inoblidables amb la companyia de nous amics i amigues. Aprendrem a predir el
temps a partir de núvols, a conèixer les plantes del nostre entorn, a orientar-nos, ens
endinsarem dins de coves, farem cims, esquiarem muntanyes i moltes altres activitats que
encara no et volem desvetllar! No et quedis amb set de muntanya i viu l’aventura.
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Secció Infantil – d’Alta Muntanya
Edats: Nois i noies nascuts entre 2008 i 2009
Activitats a Terrassa prop del Centre Excursionista: Segon dissabte del mes (pot
variar)
Sortides: Quart diumenge de cada mes (pot variar)

Sortides:
Durada: 10 hores – 2 sortides del curs de cap de setmana
Diﬁcultat: fàcil
Quilometratge. Rutes de 8 km com a màxim
Desnivell màxim: 500 metres
Paces limitades per a un màxim de 24 participants!!!
Preu d’inscripció: 35€
Preu orientatiu de les sortides: 20€ (les d’un dia)
Dates d’inscripció: Del 9 al 27 de setembre

Calendari
Dissabte, 9 de novembre: EnCETem (al CET)
Diumenge, 24 de novembre: Sortida de btt
La bicicleta de muntanya ens permet descobrir la natura i la muntanya seguint camins
ben fressats i fent recorreguts molt més llargs dels que faríem a peu!
Dissabte, 14 de desembre: EnCETem (al CET)
Diumenge, 22 de desembre: Sortida d’Orientació
A la muntanya cal saber sempre on som per no perdre’ns; i si passés, com situar-nos.
En aquesta sortida
guiareu vosaltres, així que no perdeu el nord!
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Diumenge 19 de gener SORTIDA
Dissabte, 25 de gener EnCETem (al CET)
Diumenge, 2 de febrer Sortida
Dissabte, 15 de febrer EnCETem (al CET)
29 de febrer i 1 de març SORTIDA D’esqu Í de fons
Adreça de contacte: encetem@ce-terrassa.cat

Full d’inscripció

Autorització medicaments
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