PROGRAMA: JUGUEM TOTS
Proposta Can Clarens 2017

L’ESQUIROL Natura i Lleure us proposem una jornada inoblidable, en
companyia de la família, companys, amics,... .
L’ESQUIROL fomentem les activitats familiars on participen adults i infants.
L’ESQUIROL fomentem els valors socials, ambientals i de creixement personal.
“Ens avala més de 20 anys a l’animació”
La Casa de colònies Can Clarens és l’espai ideal on gaudir d’una divertida ACTIVITAT LÚDICA, finalitzant
amb un dinar de muntanya o gaudint de la zona de pícnic.
Can Clarens
(Vallgorguina – Vallès Oriental)
Casa de colònies, amb amplis espais exteriors, dissenyada
per acollir tot tipus de grups.
Camp de bàsquet, zona de jocs infantils, bosc, piscina, ...
Zona de picnic: Taules, lavabos, font i barbacoa (el grup
ha de dur la llenya i el carbó).

Podeu escollir...
. Activitat lúdica a càrrec d’animadors
. Menú dinar i gaudir dels espais

MENUS:
Adults i infants
1ers. - Entremès, macarrons a la bolonyesa, espaguettis a la italiana, amanida d’espirals, arròs tres delícies,sopa
casolana, canelons de carns o espinacs, pèsols saltejats amb pernil o amanida russa
2ons. - Paella mixta, fideuà, llom rebossat, pit de pollastre rebossat,
pollastre al forn, truita de patates amb amanida, calamars a la romana,
pollastre i conill a la cassola, botifarra amb mongees, tall rodó de vedella,
lluç arrebossat , mandonguilles a la cassola o **graellada de carn (xai, llonza,
botifarra i guarnició)
**Amb preu suplement
Segons plats poden anar acompanyats d’amanida, patates xips o verdures
Postres - Gelat, fruita del temps, flam de vainilla o prèssec o pinya amb almívar
Vi, aigua i cafè
*El grup ha d’escollir un sol menú per a nens i un altre pels adults, o per tothom igual.
*El menjar surt de la cuina amb safates i vols. El grup ha de servir-se i desparar la taula.
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HORARI ORIENTATIU:
11.00 h. Trobada del grup a Can Clarens
11.30 h. Inici de l’activitat a càrrec d’animadors
13.15 h. Final activitat / Comiat dels animadors
14.00 h. Dinar / Gaudir dels espais
17 - 18.00 h. aprox. Fins un altre!!
PREUS:
Menú dinar i ús d’espais (De 11 h a 17 h aprox.): 17,60 € / adult
Ús zona picnic (taules, bancs, lavabos i barbacoa): 5,50 € / infant / adult

13,75 € / infant (fins als 14 anys)

1 Activitat lúdica: 12 € / adult / infant
**Tarifa aplicada a grups formats per adults i infants (50 % aprox.)

1 Activitat lúdica per a grups superiors a 30 pax: 10 € / adult / infant
**Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim en tots els serveis i/o activitats.
**Nadons que els seus pares porten el menjar: Gratuïts
IVA INCLOS

PROGRAMA D’ACTIVITATS LÚDIQUES
. Activitats adreçades a infants i adults on els petits són els protagonistes.
. A càrrec de l’equip d’animadors de l’Esquirol Natura i Lleure.
. Adaptem l’activitat al grup participant.
. Detall / regal final per a cada participant.
. Cal dur roba i calçat còmode.
. Durada: 1,5 hores / activitat.
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.
EN BUSCA DEL TRESOR
Gimcana ambientada en buscar un tresor amagat per bandolers. Veniu preparats per superar un seguit de
proves i aventures,... trobareu el tresor
Edats: L’adaptem a l’edat dels participants.
Espai: L’activitat es pot desenvolupar durant una passejada pel bosc o en una esplanada (tipus gimcana).
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.
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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.
GIMCANA BOJA- La diversió està assegurada!
Proves i jocs posant en pràctica certes habilitats; destresa, orientació, força, punteria, . . . .
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.
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.
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.
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: Recorregut de bosc o esplanada.
LA RULETA DE LA FORTUNA
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.
Espai: Exteriors o interiors de la casa.

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