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EQUIPO DE PROFESIONALES
JON NADAL (12/06/1987)

JORDI MAGALLÓN (09/06/1971)
Profesor de Educación Física por la UAB, especialista
en actividad física en el medio natural, vinculado a los
caballos desde hace más de 20 años, enamorado de
la Cerdanya, donde reside desde 1995 y donde ha
potenciado la actividad educativa y ecuestre. Màster
en hipologia por el INEFC de Lleida, és actualmente
gerente de Outback Services SL..

Jon es nuestro Obèlix particular, de pequeño
cayó en la marmita del buen rollo, el trato
cercano, la preparación detallista hacia los
clientes. Fanàtico de todo lo que implique
deslizarse, ya sea sobre olas, nieve, asfalto Es
nuestro hombre Snowboard!!!

RAUL ALTAMIRANO (25/06/1988)
Nacido en València es un apasionado de todas las
actividades que se desarrollen en la naturaleza y
durante todas las épocas. Titulado en CAFEMN por el
IES Districte Marítim de Valencia, decidió trasladarse a
vivir a la Cerdanya para cumplir su sueño de vivir de lo
que le apasiona.
És el coordinador de los grupos escolares, así como el
responsable de atención directa a los clientes.

ALEXANDER SPECTOR (13/04/1981)
Despúes de años subiendo y bajando montañas y de viajar
por medio mundo decidió convertirse en guía de
actividades físico-deportivas en el medio natural para poder
combinar sus tres pasiones: la natura, el deporte y el
contacto con las personas. Nuestro amigo Alex habla 5
idiomas (Ruso, Hebreo, inglés, Catalán, Castellano)

MARC ELMEUA (23/04/1990)
Licenciado INEFC- Barcelona y Northumbria University of
Newcastle (UK) . Apasionado por la actividad física, su
estudio riguroso y su práctica extrema, ha trabajado en la
University of Calgary- Human Performance Lab. como
Investigador adjunto. Ha sido profesor principal del
bloque de antropometria en la asignatura de Fisiologia
del Ejercicio Físico del grado de Cièncias de la Actividad
Física y del Deporte,*Galardonado con el Incentivo de la
Facultad para la exceléncia en investigación.

PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CENTROS ESCOLARES DE PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA &
CERDANYA’20
BACHILLERATOS

LUNES
7:00 a 8:00 SALIDA
DESDE EL ORÍGEN

MAÑANA

10:30 LLEGADA A
LA CERDANYA
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P R E S E N TA C I Ó N
PROGRAMA &
I N S TA L A C I O N
HABITACIONES

MARTES
8:00-9:00
9:00-9:30

MIERCOLES

10:00-13:00: TREKKING

FLUVIAL RIO SEGRE

AÈREO DE LA
MOLINA

16:00-19:00: BICICLETA

DE MONTAÑA

21:30-22:00
NOCHE

10:00-13:00:

EQUITACIÓN EN
HIPICA PRATS II

10:00-13:00: RAID

10:00-13:00:

AVENTURA

ESPELEOLOGIA

14:00-15:00
COMIDA
15:00-15:45
DESCANSO y TIEMPO LIBRE

15:00-17:00: PARQUE

22:00-23:00
JUEGO NOCTURNO
23:00 a dormir...

22:00-23:00
LIBRE
23:00 a dormir...
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PREPARACIÓ PER A L’ACTIVITAT ASSIGNADA SEGONS ROTACIONS

MEDIODIA

TARDE

JUEVES

16:00-19:00: TALLER

16:00-19:00: VISITA A

ESPECTÀCULO
MALABARES

PUIGCERDÀ (Capital
de la Cerdanya)

20:30-21:30
CENA
DESCANSO y TIEMPO LIBRE
22:00-23:00
LIBRE
23:00 a dormir...

22:00-00:00
DISCO & FIESTA

!
El programa incluye:

•

3, 4 o 5 días de actividades deportivas.

•

Alquiler de los equipos y equipamientos, materiales y servicios durante las actividades.

•

Monitores especialistas en las actividades deportivas.

•

1 Coordinador velando por el buen funcionamiento del programa, las 24 horas a disposición del grupo.

•

Alojamiento en régimen de Pension Completa desde la cena del primer dia a la comida del último.

•

Seguro de accidentes y RC.

PRESUPUESTO PROGRAMAS PRIMAVERA
PROGRAMA 3 DIAS 2020 A PARTIR DE

175,00 €

PROGRAMA 4 DIAS 2020 A PARTIR DE

255,00 €

PROGRAMA 5 DIAS 2020 A PARTIR DE

306,00 €
* IVA INCLUIDO

hàbits saludables, a travès de l’activitat física.

EL CAMP BASE
Situat als Pirineus catalans, en plena natura i a tant
sols 4 quilometres de Puigcerdà, la capital de la
Cerdanya, es troba el Càmping Queixans, amb unes
vistes espectaculars sobre la serra del Cadí i sobre
la Cerdanya.
Camping Queixans compte amb modernes
instal·lacions i 24 bungalows en fusta completament
equipats, de 4/6 persones amb altell, i bany. Amb
restaurant propi, menjador,
sala per a tallers,
classes, etc..tambe disposa de wifi.
El càmping Queixans està estratègicament situat. A
plena naturalesa i malgrat això a només 4 Km de
Puigcerdà, la capital de la comarca. Des del
càmping es poden realitzar nombroses excursions i
descobrir el preciós entorn que el rodeja: el Cadí i la
Cerdanya
El poble d’Alp compta a un Centre d’Atenció Primària
(3km) i Puigcerdà (a 4 km) amb l’Hospital

(PIRINEUS)

primària, secundàries i ensenyances superiors. El nostres
programes intenten combinar turisme, esports, oci, convivència i
hàbits saludables, a travès de l’activitat física.

EL CAMP BASE
L’hotel Moixeró*** és el camp base ideal per descobrir
el Pirineu. Situat al tranquil poble de Prats i Sansor, a
3 km (30’ a peu) d’Alp (de 1.700 habitants). Està ubicat
al bell mig de la plana, amb magnífiques vistes de la
Tossa d’Alp, el Cadí, i els masissos del Puigmal i
Puigpedrós.
L’hotel ens ofereix 100 places en habitacions de 4 llits,
amb bany propi. Amb restaurant propi, menjador, sala
per a tallers, classes, etc..tambe disposa de wifi.
El poble d’Alp compta a un Centre d’Atenció Primària
(CAP) i Puigcerdà (a 8 km) amb l’Hospital
Transfronterer.

DETALLES Y CONDICIONES
Amb la garantia de més de 20 anys d’experiència treballant amb
escoles, instituts i universitats proposem diverses activitats per a
que els nois i noies descobreixin els Pirineus a la primavera.
Proposem la corresponsabilitat dels participants en l’èxit del
programa, combinant l’esforç, l’aprenentatge i la diversió. El nostre
objectiu és proposar situacions que facilitin l’aprenentatge a través
de l’experiència. Potenciem la presa de decisions dels alumnes i la
resolució de situacions per part del grup, buscant aprenentatges
vivencials.

Tots els nostres programes a la Cerdanya inclouen: la
responsabilitat davant els nous reptes, la superació de la por a allò
desconegut, l’augment de l’autoestima, la cooperació amb els
companys, el canvi de rols en el grup, l’autoconeixement i el plaer
per satisfer la curiositat per descobrir la natura.

1. Qui i On som?
Som un equip ampliament experimentat de professionals de l’educació i
el moviment i, alhora especialistes de les habilitats motrius que instruim.
Treballem amb qualsevol establiment de la Cerdanya, des de l’Hotel
Moixeró***, Alberg Les Closelles de Prullans, camping de Queixans, Casa
de colònies de Cortariu, l’Alphotel a Masella, el Campus Cerdanya o la
Casa de Colònies Ridolaina. Valorem les necessitats del grup i aleshores
us proposem quin creiem pot ser el vostre camp base idoni.

2. Transport
Podeu fer el viatge amb la vostra companyia de transport escolar, només
caldrà acordar on arribeu i quan.
Si necessiteu transport us oferim els serveis de Vila-Betriu i
Transcerdanya, dues empreses de transport amb vehicles equipats per la
conducció per la neu, i amb seu a la comarca, fet que facilita la immediata
substitució d’autocar en cas d’avaria.

3. Equipament necessari
Cal tenir present que durant la primavera les temperatures poden variar
varies vegades fins i tot al llarg del dia, per tant us recomanem portar
roba tant esportiva, com de pluja com per al fred ;)
Recomanem:
• Motxilla petita de 15 a 25L per les activitats durant el dia.
• Crema solar + protecció solar pels llavis.
• Anorak i/o txubasquero, forro polar, pantalons llarg i curts que no ens
sàpiga greu embrotar, camisetes i sudaderes.
• Mitjons llargs, que arribin fins al genoll.
• Roba d’abric impermeable.
• Roba per la piscina i dutxa: banyador, xancletes, tovallola.
• Calçat esportiu i de muntanya + calçat còmode per estar al camp
base.
• Sac de dormir* (*no en tots els allotjaments).
• Lot o llanterna (recomanable tipus frontal).
• Necesser: pinta, raspall i pasta de dents, sabó de dutxa.
• Pantalons texans o de muntar per a l’activitat d’equitació.

Recomanem que els nois/es deixin a casa els seus aparells electrònics,
mòbils, tablets, etc…
També recomanem que els nois/es no portin diners de casa.
4. Assegurances i Atenció Mèdica
D’acord amb el decret 225/96 de la Generalitat de Catalunya els
responsables (director, professors i monitors) no administraran fàrmacs ni
utilitzaran materials o mitjans sanitaris que suposin invasió dels teixits
corporals. Així, no es subministrarà als participants cap mena de fàrmac
sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, i d’acord amb la
seva prescripció mèdica, que haureu de fer-nos arribar amb la resta de
documentació a l’adreça electrònica ja esmentada.
En cas que el participant tingui alguna lesió o minusvalia que l'impossibiliti
practicar algun tipus d’activitat, serà la responsabilitat del centre informarne als monitors.
5. Alimentació
Es faran els àpats segons el programa acordat prèviament. Tots els
establiments tenen cuina pròpia i cuiners professionals. La dieta és
variada i equilibrada, distribuïda en esmorzar, dinar, berenar i sopar. Es té
en compte el desgast energètic extra dels participants que suposen a la
realització de la majoria de les activitats, així com les necessitats
calòriques de cada edat. Es respectaran les dietes específiques relatives
a al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, així com les dietes especials per
motius religiosos o ideològics. Els dinars o sopars que es realitzin fent
excursions o activitats (pic-nic) compleixen amb les normatives relatives a
la higiene i la seguretat alimentària.
6. Cancel·lació o modificació de les activitats
Es reserva el dret de cancel·lar o modificar qualsevol de les activitats
descrites en els programes si les condicions metereològiques, de condició
física i/o l’actitud dels participants poden constituir un risc per a la
seguretat dels mateixos participants o dels altres companys.

9. Protecció de dades
D’acord amb la normativa vigent aplicable Outback SEM no utilizarà les
dades dels participants per altres serveis que no siguin la seva
comunicació corporativa i/o l’anunci dels seus productes. Fent la
inscripció doneu el permís explícit per la difusió de qualsevol de les
imatges dels participants que es captin durant els programes.

