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A NENS i NENES QUE ELS AGRADIN ELS REPTES i 
L’AVENTURA

Dirigit a edats de 3r de primària a 4rt d’ Eso amb
ganes d’acció i de passar-ho bé, valents, agoserats i
decidits a superar aquesta nova edició del Tot
Terreny

1ª  Quinzena: del 3 al 14 de Juliol

2ª Quinzena: del 17 al 28 de Juliol

Regal samarreta oficial TT

A QUI VA DIRIGIT ? 



Punts a destacar
Equipament diari del nen/a. Important portar 
la samarreta oficial del TOT TERRENY per 
acitivitats assenyalades.

Entrega d’un full informatiu al final de la 
jornada , de l’activitat del dia següent

Cada dia el nen/a haurà de portar una bossa 
a part amb roba de bany

Prohibit l’ús de mòbils, IPODS, consoles… 



Explicació : primer dia i activitats

Repartirem els 
grups i les 

samarretes

Activitat 
programada Esmorzar 

Final de la 
jornada: 

Entrega full 
informatiu del 

dia següent

Els grups es repartiran per edats

Es tindran en compte situacions, de nens/nes que 
vulguin anar junts.

Però, hem de tenir en compte que aquestes estades serveixen 
per treballar nous valors i la relació entre uns i altres



Activitats de tot el dia : Dinar Picnic 

Pàdel surf

Platja

Tibidabo

Paintball

Natupark

Illa 
Fantasia



Pàdel Surf



Platja











Radical Barcelona Paintball



Circuit natura + 
piscina

Quan acabem l’activitat 
natura, dinarem i gaudirem 

de la piscina del parc

El parc te circuits per nivells, 
el nen/a escollirà el circuit que 
vulgui segons l’atreviment de 
cadascú



PARC AQUÀTIC

CADA GRUP ANIRÀ AMB EL SEU MONITOR



Activitats de matí: Dinar menjador i tarda 
piscina

Rocòdrom   
+Piscina

Dia 
Fitness

Alien 
Zone

BTT



ROCÒDROM 
CLUB 
MUNTANYENC



Dia Fitness



ALIEN ZONE



MOUNTAIN BIKE  (BTT)





IMPORTANT !!

• Cada nen/a haurà de 
portar la seva bicicleta i 
casc.

• En cas que arribi el dia i hi 
hagi algun nen/ a que no 
tingui bicicleta o casc, li 
assignarem un grup d’escoles 
esportives.



Nit d’aventura



…Després d’un dia d’acció…



Sortides Tot Terreny 2017



Llei 3/2008, del 23 d’Abril, de 
l’exercici de les professions de 

l’esport

Punt a destacar



ESPORT & AVENTURA

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!
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