
Pagament únic
Horaris modificables segons aforament

Preu per persona a partir d’un any

El lloc ideal per organitzar sortides familiars, 
activitats amb grups de pares i fills 

i sortides de les AMPA.

Per trencar el gel a l’inici de curs, per treballar 
la tardor, festes de Castanyada, Nadal, CagaTió, 

Carnestoltes, primavera o final de curs. 

Sempre serà un bon moment per compartir el dia 
amb els vostres fills, interactuar amb els altres 
pares i compartir les vostres experiències, ja 

que el dia a dia comporta un rebombori d’anades i 
vingudes a l’escola sense parar ni un moment.

Podem realitzar-vos l’activitat a mida segons 
l’edat dels vostres infants, Toca-Toca dels 

animalons de la granja, gimcana dels sentits o 
gimcana aventurera per als més grans...!

TALLER A ESCOLLIR

Toca–Toca + passeig en Poni/Cavall
O

Gimcana + passeig en Poni/Cavall 

Promoció Grups Nombrosos:

Més de 30 persones:     8 euros
Més de 50 persones:      7’5 euros
Més de 80 persones:      7 euros
Més de 100 persones:    6 euros



L´activitat del Toca-Toca més sensorial i proper que mai hagis realitzat.

• acarona els conills i els seus llodrigons
• palpa les cabretes mentre mengen de la teva mà 
• sent com beuen biberons les ovelletes
• posa el pollet sobre el teu cap
• prepara el dinar pels porquets i escolta 

el soroll que fan quan mengen 
• dóna-li pa a la vaca i mira com treu la llengua 
• obre les oques del seu corral 
• i prepara't per donar menjar als cavalls!



Dins d’una cabana tancada sota clau, hi ha els regals del teu aniversari. La clau?

Guardada en una caixa forta! Aconsegueix els quatre números de la contrasenya amb una
divertida gimcana on el teu monitor et farà suar de valent!

- El 1r codi l’hauràs d’esbrinar dins el bosc encantat,

on t’endinsaràs a la recerca del Piu Viu.

- per aconseguir el 2n codi, hauràs de fer una visita a algun dels

animals de la granja, allà el teu monitor triarà a qui has d’alimentar.

- amb la 3a prova demostrareu les vostres habilitats i coordinació.

- i amb la darrera, et farà córrer amb els ulls ben oberts.

Caixa oberta i  passeig a cavall per a tots els aventurers!

(Edat aconsellada a partir de 6 anys)



A la vostra disposició teniu:

- Taller amb monitor (activitats de 90 minuts)

- quatre zones de pícnic tancades per a major control

- tauletes infantils i taules per adults, tant per grups com 

per famílies individuals

- zones de parc infantil (zona de gespa, pedres o terra)

- barbacoes gratuïtes (prèvia reserva)

- sales interiors

- Cafeteria

- camp de futbol

- ruta del Bosc


