ACTIVITATS D'AVENTURA
ALT PENEDÈS
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PROTOCOL COVID–19
Esportec garantirà el compliment de la normativa vigent que estableixin
els organismes de Salut en el moment de les Estades. Tot i que poden
anar variant en funció del moment en que ens trobem, en podem
destacar els següents:

» Control prèvi i documentació a presentar dels
alumnes participants
» Compliment de les ràtios/grups de convivència
» Distàncies recomanades per a les activitats
i zones comunes
» Higiene de mans i ús adequat de mascaretes
si s’escau
» Preses de temperatura a alumnes, tècnics
i professors
» Desinfecció del material tècnic
» Distància recomanada dels llits en els allotjaments

* El personal d’ESPORTEC tindrà la formació específica per a les mesures
i protocols enfront el Covid-19, tal com ho estableix la normativa vigent.
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PRESENTACIÓ & ÍNDEX

PRESENTACIÓ
ESPORTEC OUTDOOR SPORT S.L. som una empresa de serveis
esportius (C-433) i agència de viatges (GC-4023) creada amb la intenció
de fomentar la pràctica esportiva i l’esperit d’aventura.
La nostra especialitat són les Activitats Físico
Esportives en el Medi Natural, i és per això que volem
donar a conèixer les possibilitats que ofereix el nostre
entorn, ja sigui al mar o a la muntanya.
Per tal de poder garantir la millor qualitat, preu
i control, duem a terme totes les activitats nosaltres
mateixos, sense intermediaris.
Volem que les nostres aventures siguin úniques
i originals, respectant sempre el medi que ens envolta.

Per això, treballem contínuament en dissenyar nous
productes i sortides, per tal que pugueu descobrir els
indrets més idíl·lics de les nostres contrades.
Per oferir el màxim professionalisme i qualitat en els
nostres serveis, totes les activitats estan dirigides per
Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
i directors de lleure. Els tècnics disposen de les
titulacions pertinents segons normativa vigent:
Decret 56/2003, Lleis 1/2000 i 3/2008

ESCOLA
D’ESQUÍ
PORT DEL COMTE
TAVASCAN
PORT AINÉ
LA MOLINA
MASELLA

PORT DEL COMTE
VALL DE LORD
BÀSCARA
PENYAFORT

PENEDÈS
TARRAGONA

COSTA DAURADA
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ALT
EMPORDÀ

LA VALL
DE LORD

PENYAFORT

Les estades d’aventura que us proposem
son ideals per grups de cicle superior
de primària o secundària. Les activitats
proposades, tot i que es poden adaptar a
qualsevol nivell, estan pensades per exigir
cert esforç físic i/o mental, adequat sempre
al nivell del grup i prioritats del centre.
Proposem activitats culturals diverses, per
poder organitzar sortides de crèdits de
síntesi.
El complex de l’estació d’esquí del Port
del Comte no es limita a oferir activitats
d’hivern. Durant la resta de l’any brinda tot
un seguit de possibilitats en un entorn de
muntanya tranquil i proper.

L’Espai d’Aventura es troba al costat de la
casa de colònies El Molí de Nou Calabuig,
al municipi de Bàscara. Aquest punt
estratègic ens permet estar molt a prop de
tots els municipis de la província; situat a
tan sols 25km de Girona i 15km
de Figueres.
I com a novetat, enguany incorporem una
nova ubicació, Penyafort, una casa de
colònies situada a Pontons (Alt Penedès),
envoltada d’un entorn meravellós amb
boscos, riu i molta natura.

La Vall de Lord ens ofereix un paratge
pirinenc verge, ideal per fer-hi excursions
de tot tipus o bé iniciar-se en l’escalada.
ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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www.colonies-penyafort.com

Situada a Pontons (Alt Penedès), la casa de colònies de Penyafort, es troba en
un entorn meravellós envoltada de boscos, riu i molta natura. La casa disposa de
bones instal·lacions: Piscina, Sala polivalent, Gran menjador, Zona esportiva, terreny
d’acampada,… Té una capacitat d’unes 100 places.
Des d’Esportec hem triat aquesta ubicació per la seva proximitat a Vilafranca del
Penedès, Barcelona, Tarragona,… i per les possibilitats que ens ofereix el seu
entorn. Hem muntat unes instal·lacions d’aventura que ens permetran convertir
aquest indret en una zona amb molt bones activitats. Rocódrom, parc acrobàtic
d’aventura i tirolines us hi esperen!
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COLÒNIES
PENYAFORT
Des d’ESPORTEC, us proposem 2 productes per realitzar a Penyafort:
GRANS EXPLORADORS

AVENTURA, CULTURA POPULAR
I ESPORTS TRADICIONALS

CICLE INICIAL I CICLE MITJÀ

La realització d’aquesta estada anirà a càrrec
de DIVERTÀLIA, empresa especialitzada en
activitats de lleure.
www.divertalia.cat

Amb aquestes colònies es viuran moltes
experiències relacionades amb la natura,
el medi ambient, l’esport, l’astronomia i
l’alimentació saludable.

Us proposem unes estades combinant
les activitats esportives i d’aventura, amb
l’experiència de conèixer la cultura popular
i tradicions de la zona del Penedès. En
especial, coneixerem el local dels Castellers
de Vilafranca, i ens endinsarem en una activitat
tant nostra com és el fet de fer Castells.
» ACTIVITATS:

ACTIVITATS:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

CICLE MITJÀ, CICLE SUPERIOR, ESO

JOCS D’ORIENTACIÓ
ESCAPE ROOM D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
TALLER DE PLANTES AROMÀTIQUES
TALLER DE RIU
TALLER D’ASTRONOMIA
TALLER DE FER PA
EXCURSIONS
GIMCANES
OLIMPÍADES ESPORTIVES
JOCS DE NIT
ESCAPE ROOM

» VISITA A CAL FIGAROT (Local dels Castellers de Vilafranca)
» TALLER DE CASTELLS
» PARC D’AVENTURA: ESCALADA EN ROCÒDROM,
CIRCUÏTS ACROBÀTICS, TIROLINES
» ESCAPE ROOM
» CURSA D’ORIENTACIÓ – RAID D’AVENTURA
» JOCS I ESPORTS TRADICIONALS
» EXCURSIONS DE RECONEIXEMENT DE L’ENTORN I
LA NATURA
» TALLER DE RAPEL (descens amb cordes)
» CONSTRUCCIÓ DE CABANES
» JOCS DE NIT I FESTA MUSICAL
» VISITA A LA CASA DE LA FESTA MAJOR DE
VILAFRANCA (Estades de 4 i 5 dies)
» MAR AVENTURA: KAYAK + PADDEL SURF (Suplement 8€.
Cal el bus per anar a Creixell o Tamarit, uns 40 min. de viatge)

2 DIES + 1 NIT

90€

3 DIES + 2 NITS

150€

4 DIES + 3 NITS

220€

5 DIES + 4 NITS

250€

INCLÒS

NO INCLÒS

» Gratuïtats pel professorat

Un professor per cada 15-20 alumnes

» Allotjament en règim de pensió
completa
» Assegurança d’accidents
i responsabilitat civil
» Tècnics per totes les activitats
i monitors les 24 hores
» Talonaris d’autofinançament
» IVA

» Dinar del primer dia: suplement 11€
» Transport d’anada i tornada
» Pensió completa extra: 35€

ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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PER QUÈ ESPORTEC

EQUIP ESPORTEC

SISTEMA DE TREBALL

PROFESSIONALITAT

Atenció personalitzada per professionals amb molta
experiència des del primer moment.

CREATIVITAT

Disposem d’un equip jove i emprenedor amb inquietuds per
crear i dissenyar novetats constantment. Allò que funciona
ens agrada i la recerca ens fa créixer.

SUPORT TÈCNIC

Tècnics durant TOT el transcurs de l’estada* i/o
activitat que garanteixen l’èxit total i asseguren un bon
desenvolupament per tal que no t’hagis de preocupar
de res.
* En estades de cicle inicial, no està inclós el Servei 24h.

COMPROMÍS

Compromís amb l’objectiu de desenvolupar les millors
estades i/o activitat de la seva vida!

GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI
AL TEU COSTAT EN TOT EL PROCÉS!

DISSENY
ACTIVITAT
& PRESSUPOST
(DATA, ALLOTJAMENT,
ACTIVITATS…)

CONFIRMACIÓ
DE L’ACTIVITAT

CONTRACTE
+ BESTRETA

DETALL
DE L’ACTIVITAT
(HORARIS, MATERIAL,
MENÚS…)
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ACTIVITAT

VALORACIÓ

FACTURA
FINAL
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SEGURETAT

CONDICIONS
I PAGAMENTS

FORMACIÓ CONSTANT

L’equip d’Esportec està en formació constant per tal
de gestionar el risc i poder reaccionar correctament
en totes les possibles situacions durant les nostres
activitats.

PLANS ALTERNATIUS

Totes les activitats estan dutes a terme per
personal d’ESPORTEC per això davant una situació
excepcional de mala metereologia, estat de la mar,
la neu… podem adaptar-nos i trobar alternatives a
l’alçada segons cada situació. Totes les activitats i/o
estades tenen dissenyats PLANS ALTERNATIUS

ASSEGURANÇA

Els accidents esdevinguts en el transcurs de les
activitats tutelades per l’empresa disposen de la
cobertura obligatòria per a activitats en el medi
natural. Cobertures en cas d’accident:
»
»
»
»
»

Despeses de rescat: fins a 6.000 €
Assistència sanitària: fins a 6.000 €
Incapacitat permanent: fins a 6.000 €
Mort per accident: fins a 6.000 €
Responsabilitat civil: fins a 602.000 €

GARANTIES I CONDICIONS GENERALS

Els preus de les propostes són per a grups de mínim
30 alumnes i per als dies laborables dins del
calendari escolar. En cas de grup menor o per a dies
festius fora del calendari escolar, consultar preus i
disponibilitat.
Es pagarà el 30% del preu previst de l’estada
en el moment en què s’estipuli en contracte, amb
la finalitat de fer efectiva la reserva.
El 70% restant es pagarà després de rebre
la factura corresponent durant l’estada.
Les possibles anulacions i/o canvis quedaran
estipulades segons el contracte que hauran de firmar
ambdues parts per a efectuar la reserva.

TALONARIS D'AUTOFINANÇAMENT

Els talonaris d’autofinançament són una opció gratuita
per als centres d’ensenyament que permeten que els
alumnes es financiin el seu viatge.

En els accidents a pistes d’esquí està inclòs el rescat,
la primera atenció al centre mèdic de les pistes i si cal,
el trasllat en Ambulància a un hospital de Catsalut. Per
a segones visites.
Per a segones visites o malalties s’utilitzaran els
serveis i centres de Catsalut. A més, segons la
normativa referent a les agències de viatges, oferim
una garantia de fins a 100.000 € en cas d’insolvència
o fallida.

El funcionament és molt senzill: una butlleta de
col·laboració on es sorteja un cap de setmana
per a 2 persones a l’estació d’esquí de Port del Comte.
Estan pensats per estades de més d’un
dia i el 100% dels diners que es recapten són
per als alumnes.
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INFORMACIÓ I RESERVES

T. 635 199 126
ENSENYAMENT@ESPORTEC.NET
WWW.ESPORTEC.NET
ESPORTEC / ESPORTEC.NET

