PROGRAMA: ANIMA’T JUGUEM TOTS
ACTIVITATS FAMILIARS 2018

. Ens desplacem a qualsevol punt de Catalunya.
Ja han gaudit més
. Activitats a càrrec d’animadors.
de 24.000 pax.
. Activitats adreçades a infants i adults.
. Adaptem l’activitat al grup participant.
. Petit detall pels participants.
. Si desitgeu podem personalitzar l’activitat amb la celebració
(aniversari, comunió, celebració familiar, ...).
. Durada: 1,5 hores aprox. / activitat. A concretar altres durades.
. Depenen el número de participants i l’edat, us recomanem una activitat o un altre. A consultar.

“L’Esquirol fomentem les activitats familiars on juguen infants i adults”
Activitats amb la finalitat que tothom rigui amb tothom!!
“Més de 20 anys amb l’animació”
PROGRAMA D’ACTIVITATS LÚDIQUES i

VIVENCIALS

GIMCANA BOJA- La diversió està assegurada!
Proves i jocs posant en pràctica certes habilitats; destresa, orientació, força, punteria, . . . .
Amb proves puntuables.
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Esplanada.
JOCS TRADICIONALS I CUCANYA
Jugar, jugar i jugar als jocs d’ahir, d’ara i sempre. Recull de jocs de tota la vida. Ensenyats pels nostres pares o avis.
Activitat molt moguda!.
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Esplanada.
L’OLIMPO
Mini - olimpíades amb proves esportives i lúdiques. A mesura que es van realitzant els diferents esports, cada
petit grup va guanyant punts. Guanya el grup que aconsegueix més punts.
Edats: 6 a 12 anys.
Espai: Esplanada.
JOC ORIENTACIÓ
Observant la natura i els entorns, i amb l’ajuda d’un mapa-croquis haureu de localitzar diferents punts/fites
amagats pels espais exteriors. Ah! proves i més dificultats s’hauran de superar!!!
Quin equip guanyarà? El que no es perdi!!!
No cal tenir cap coneixement d’orientació. Nivell bàsic.
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Entorns limitats. ** Aquesta activitat la podem desenvolupar en espais /cases que treballem habitualment.
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CAÇERA DE MONSTRES
Quin equip serà el millor caçador? El que no es cagui de por!!
Gimcana pels entorns ambientada en monstres i mites del terror.
Per demostrar la vostre habilitat de la caça, veniu preparats per superar més d’una prova o burrada.
Edats: A partir de 10 anys.
Espai: Esplanada.
LA GRAN AVENTURA 2x2 (amb proves d’embrutar-se)
Quin equip arribarà al final del recorregut? I com? Heu de venir preparats per embrutar-vos, córrer, saltar, fer el
mico,.... L’equip més aventurer serà el guanyador! Ah! també acabarà el més brut i cansat!
Gimcana ambientada en un viatge turístic pel món.
Edats: A partir de 10 anys.
Espai: Esplanada.
Observacions: El grup ha de dur roba vella per embrutar-se (amb farina, pintura,...) i roba de recanvi si s’escau.
Cal tenir en compte que l’espai escollit disposi d’ aigua per netejar-se desprès.
REPTES
Us repten a superar un seguit de proves: Enginy, esportives, intel·lectuals,...individuals i d’equip.
Els reptes estan servit, quin equip guanyarà???
Dinàmica:
L’activitat es pot desenvolupar amb dues dinàmiques diferents: (a escollir una)
1. Tot el grup “és un equip” i tot el grup ha de superar els reptes plantejats pels animadors (Animadors
contra el grup). Adreçat a grups inferiors a 40 participants.
2. Competeixen entre equips. És indiferent el número de participants.
Espai: Esplanada.
GIMCANA FOTOGRÀFICA – Activitat creativa
En petits equips haureu d’aconseguir crear i fotografiar un seguit
d’elements: creativitat, bon gust, sentit de
l’orientació, treball en equip,... us ajudarà a guanyar la gimcana.
La Foto més original, la foto de l’alegria, la foto de grup,...
Activitat puntuable
Edats: A partir de 8 anys.
Espai: Zona exterior delimitada.
Observacions: Cada participant ha de dur càmera o mòbil.
EL FOLLET XIC
Un follet trapella i rialler us farà viure una aventura amb moltes
sorpreses.
Joc de pistes pels entorns amb jocs tradicionals/ proves.
Edats: 3 a 6 anys.
Espai: Recorregut de bosc o esplanada.
A LA RECERCA DEL TRESOR
Gimcana ambientada en buscar un tresor amagat per bandolers/pirates.. Veniu preparats per superar un seguit
de proves i aventures,... trobareu el tresor?
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Recorregut de bosc o esplanada .
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Observacions: L’activitat es pot desenvolupar amb Jocs competitius d’equip (competició sana) o amb Jocs de
cooperació entre tots els participants.
EL BOSC MÀGIC
Un follet trapella i rialler ens guiarà pels boscos. Jocs, proves i aventures faran una estona inoblidable, amb jocs,
proves i aventures
Edats: 3 a 6 anys.
Espai: Recorregut de bosc.
UN BOSC PER DESCOBRIR
Passejada sensorial pel mig del bosc on els infants experimentaran
un espai nou per a ells: colors, olors, fulles, animals,... . Durant la
passejada farem diversos jocs lúdics de descoberta de l’entorn
natural.
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Recorregut de bosc.
TOT EL BRUIXOT
Voleu ser aprenents a bruixot? Voleu conèixer la seva màgia? Més d’una prova haureu de superar!!
Gimcana ambientada. Aprendreu uns quants trucs de màgia.
Edats: A partir de 6 anys.
Espai: Recorregut de bosc o esplanada.
LA RULETA DE LA FORTUNA - Activitat d’interior
OH! Quina sort o quina desgràcia. En petits equips, les preguntes i proves decidiran el destí de
guanyar o perdre.
Concurs amb proves dinàmiques i divertides.
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Exteriors o interiors de la casa.
GIMCANA DEL CUC PEPU. Activitat de nit
Gimcana nocturna on en petits grups hauran de localitzar i superar diferents proves amagades
pels entorns.
Veniu preparats per ballar, maquillar-vos,...!
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: Exteriors.

ACTIVITATS A LA CARTA (Indis, edat mitjana, extraterrestres, concursos,....)
A mida i desig del grup!!
CONSULTEU-NOS!!

L’ESQUIROL NO desenvolupem activitats adreçades exclusivament a grups d’infants.
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PREUS:
1 Activitat lúdica: 12 € / adult / infant
**Grup mínim 15 pax o pagar grup mínim
1 Activitat lúdica per grups superiors a 30 pax: 10 € / adult / infant
. Al preu no s’inclou el lloguer de l’espai.
. A concretar preu Joc d’Orientació si es desenvolupa en una casa que l’Esquirol no hem anat mai.
. Preus per una distància màxima de 25 km de Cardedeu. Altres distàncies, a consultar
IVA Inclòs

OBSERVACIONS GENERALS:
. Adaptem l’activitat escollida a l’espai disponible. Cal concretar prèviament l’espai disponible (esplanades,
sales,...).
. En cas de pluja o mal temps, disposem d’activitat d’interior. A concretar espai /sala disponible.
. Cal dur roba i calçat còmode.
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 % del total. La resta es pagarà el dia de l’activitat
/ servei.
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