
1.- Nom de l'activitat i currículum de la persona i/o entitat que la presenta

Grup de senderisme pel paratges naturals de la província de Castelló. 

Sóc estudiant de TAFAD, i no tinc molta experiència en dur grups però si en senderisme i 
activitats a l'aire lliure

2.- Objectius de la mateixa

- Contacte amb la natura
-  Gaudir de una estona amb amics i amigues en l'aire lliure

3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

Cada dissabte de matí convocarem una eixida senderista. Les primeres seran per el Desert de les 
Palmes, a mesura que passe el temps i el grup es consolide, allargarem el trajecte amb la 
possibilitat d'agafar cotxe per a conèixer altres espais com la Serra d'Espadà, Els Ports o Serra 
d'Irta. 

4.- Públic al qual va dirigit (xiquets/es, adolescents, joves, adults...) 

Dirigit a adolescents de 15-17 anys

5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i 
màxim de participants...

Dissabtes de matí, dos al mes. 
Participants des de 5 a 15 persones
Anem provar un trimestre



6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

Necessitarem assegurança per a les eixides, al voltant de 300€ cobriria totes les eixides. 

7.-Proposta de finançament: quan necessites per a tirar endavant la proposta? Quan 
pagarà cada assistent al taller?

Necessitaria que l'Associació cobrira les despeses de l'assegurança.

Les propostes seleccionades seran d'acord amb tres criteris:

1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts
2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts

3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració:
l'oferta d'aquestes activitats al poble. Seran escollides aquelles a les que s'apunte un número mínim que

faça comparativament rendible l'activitat.


