


El CEC és una entitat amb 140 anys d’història. 

Fundat l’any 1876, al cor de la Barcelona antiga, 

ha comptat amb socis de la talla de Pompeu Fa-

bra o Jacint Verdaguer, i avui dia per alpinistes 

d’elit com Jordi Pons o Ferran Latorre. 

 

Amb l’afany d’escampar i divulgar l’excursionis-

me a la societat, i de destacar-ne els valors cul-

turals i científics, el CEC ha dedicat sempre els 

seus esforços a l’estudi del territori i a la conser-

vació del medi natural. Per tant, per prosseguir 

amb aquesta llarga trajectòria, en aquests mo-

ments ens plantegem projectes nous. 

Enguany, presentem el nou projecte de l’Àrea 

de famílies del CEC, un conjunt de propostes 

orientades als infants, als joves i a les famílies, 

amb l’objectiu de seguir creixent amb les noves 

generacions. 

 

De la mà dels nostres professionals, provinents 

del món del lleure educatiu i dels Guies del CEC, 

podràs descobrir totes les possibilitats que ofe-

reix l’entitat. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Horari 

Acollida matí Acollida matí Acollida matí Acollida matí Acollida matí 

08:00h 

a 

09:00h 

Sessió de 

rocòdrom 

Sortida matí o 

sortida de tot el 

dia (segons participants) 

Activitat de matí a 

l’escola 
Sortida tot el dia Curset de natació 

09:00h 

a 

13:00h 

Dinar i lliure 
Possible dinar 

Fora (grans) 

Dinar i lliure Dinar fora Dinar i lliure 

13:00h 

a 

15:00h 

15:00h 

a 

17:00h 

Activitat de tarda 

(Escola o entorn) 

Activitat de tarda 

o sortida de tot el 

dia (segons participants) 

Activitat de tarda 

a l’escola 
Sortida tot el dia 

Activitat de tarda 

(Escola o entorn) 

17:00h 

a 

18:00h 

Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda 
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 Al llarg del casal es farà una mini acampada a l’escola on passarem una nit a les ins-

tal·lacions com uns autèntics alpinistes. 

 Durant les sortides prioritzarem l’ús del transport públic però hi ha la possibilitat que per 

alguna proposta de sortida de tot el dia sigui necessari realitzar el desplaçament amb trans-

port privat. 

 Les sessions de rocòdrom es duran a terme al rocòdrom Gravetat Zero. 

 El curset de natació donarà continuïtat al realitzat al llarg de l’any i es durà a terme a les ins-

tal·lacions del Qsport. 

 En el cas de poder formar dos grups d’edat en funció del número de participants el grup de 

grans realitzarà dues sortides de tot el dia a la setmana. 

https://www.google.es/maps/dir/''/centre+excursionista+de+catalunya/@41.3833707,2.1684067,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a2f900c9aeed:0x93b942b9b5b1a7d6!2m2!1d2.1771635!2d41.3833919
mailto:guies@cec.cat
file:///D:/Documents/CEC/Famíles%20CEC/Nens%20CEC/Acampada%20i%20ruta%20CEC/www.cec.cat


PVP setmana        95€  

PVP 2 setmanes          186€  

PVP 3 setmanes          270€  

PVP 4 setmanes          353€  

COMPLET 5 setmanes          427€  

De 09:00h a 17:00h + Tupper De 09:00h a 13:00h 

PVP setmana 86€ 

PVP 2 setmanes 168€ 

PVP 3 setmanes 245€ 

PVP 4 setmanes 319€ 

COMPLET 5 setmanes 387€ 

PVP setmana         140€  

PVP 2 setmanes          274€  

PVP 3 setmanes          399€  

PVP 4 setmanes          520€  

COMPLET 5 setmanes          630€  

De 09:00h a 17:00h + Dinar 
(només si hi ha un mínim de 20 participants a dinar) 

PVP setmana          131€  

PVP 2 setmanes          256€  

PVP 3 setmanes          373€  

PVP 4 setmanes          487€  

COMPLET 5 setmanes          589€  

De 09:00h a 15:00h + Dinar 
(només si hi ha un mínim de 20 participants a dinar) 

 Els preus inclouen: els guies amb ratio mínima 1:10, l’assegurança del CEC, el material fungi-

ble, el material específic i transport públic. 

 Hi haurà un descompte del 5% per cada germà que s’apunti, excepte en el servei d’acollida. 

 El servei de menjador va a càrrec de SEHRS. 

Acollida 

MATÍ 5€ per setmana 

TARDA 5€ per setmana 
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Setmana del setembre 
(del 4 al 8 de setembre) 

De 09:00h a 13:00h 86€ 

De 09:00h a 17:00h + Tupper 95€ 

https://www.google.es/maps/dir/''/centre+excursionista+de+catalunya/@41.3833707,2.1684067,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a2f900c9aeed:0x93b942b9b5b1a7d6!2m2!1d2.1771635!2d41.3833919
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