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PROGRAMA: 
Celebracions adults  2018 

(Aniversaris adults, Comiats de solters/es,…) 

 

Veniu a gaudir a plena natura! 
 
AULA D’ENTORN RURAL CAN BOSC_____________ 
(Breda – La Selva) www.canbosc.cat 

 
L’Aula d’Entorn Rural Can Bosc podreu gaudir 
d’amplis espais exteriors, zones de picnic, porxos 
coberts, menjador,... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 ACTIVITAT LÚDICA (a escollir del programa) 

a càrrec d’animadors i personalitzada amb l’amfitrió 
 

... a continuació podeu gaudir de la jornada a la ZONA PICNIC o DINAR A 
RESTAURANT de la zona (cuina casolana i de muntanya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTAL·LACIONS: 
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INSTAL·LACIONS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÀRQUING AMPLE  PER COTXES I AUTOCARS 
 
ZONES DE PICNIC AMB MENJADORS I PORXOS COBERTS (TAULES, BANCS I CADIRES) PER A 500 
PAX. 
 . 5 barbacoes (amb graella i llenya) 
 . 15 cabanyes / porxos de 14 places 
 . Menjador cobert i tancat per 120 places 
 . Porxo cobert de 145 places amb 9 taules  
 
2 CAMPS DE FUTBOL D’HERBA 
 
ZONA INFANTIL AMB GRONXADORS, SORRALS,... 
 
ZONA D’ANIMALS, HORT I BOSC 
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Accessibilitat: Espais  accessibles a persones amb mobilitat reduïda (camins visita granja, 
menjador cobert i 1 lavabo).  
 

 
 
 
 
 
 

 
MENÚ RESTAURANT:  
Restaurant Can Mariano, situat a 200 metres de Can Bosc. 
Ofereix menú de cap de setmana.  

 
PROGRAMA D’ACTIVITATS (a escollir 1) 
Activitats amb l’objectiu de crear un espai lúdic, de diversió i de complicitat entre el grup 
d’amics i/o família. 
.Si desitgeu podem personalitat les activitats amb els nuvis (nom, professió, aficions, 
anècdotes,...).  
. Adaptem les activitats (ritme, durada) al grup participant. 
. Cal dur calçat i roba còmode. 
 
Reptes de camp 
Gimcana molt dinàmica ambientada en les tasques i tradicions de la vida rural i de muntanya. 
Ex. proves: Muntar una tenda campanya, transportar ous sense que es trenquin, buscar 
l’agulla al paller,... . 
 
Adaptació:  Adaptarem l’activitat al grup participant (mobilitat, discapacitats, esforç   físic, i 
factors especials ) i a l’època de l’any (hivern o estiu). Poden haver proves d’embrutar-se o no. 
Cal dur: 

- Roba vella per embrutar-se i si s’escau roba de recanvi. 
- A  Can Bosc no disposem de servei de  dutxes. A l’estiu fem ús de la mànega.    

Joc d’Orientació 
En petits equips i amb l’ajuda d’un mapa i brúixola, haureu de localitzar i superar un seguit de 
proves lúdiques amagades pels espais exteriors (Entorn proper delimitat). 
Es puntuaran les proves superades. Guanyarà l’equip que aconsegueixi més puntuació. 
Orientació a nivell bàsic.  
 

HORARI ORIENTATIU: (a concretar horari de tarda) 
10.30 h. Trobada del grup a Can Bosc 
11.00 h. Inici Activitat lúdica 
13.00 h. Final Activitat 
14.00 h. El grup marxa o gaudeix de la zona picnic o marxa a 
dinar restaurant de la zona 
             Fins un altre! 

mailto:canbosc@canbosc.cat
http://www.canbosc.cat/


 

Crta. de Breda a Riells – 17400 Breda (Girona) 
Tel. 699 917 172 

canbosc@canbosc.cat  - www.canbosc.cat 
 
 

PROGRAMA: 
Celebracions adults  2018 

(Aniversaris adults, Comiats de solters/es,…) 

En busca del tresor  
Gimcana ambientada. Quin equip trobarà el tresor? El més ràpid, perspicaç, hàbil... 
Haureu de superar un seguit de reptes, desxifrar el mapa, jocs d’enginy, ... 
 

Gimcana de Jocs tradicionals i de cucanya. 
Jugar, jugar i jugar als jocs de tota la vida.  
Jocs puntuables.  Activitat molt dinàmica!! 

 
La Ruleta de la Fortuna  - Activitat en cas de pluja!! 
OH! Quina sort o quina desgràcia. En petits equips, les preguntes i proves decidiran el destí de 
guanyar o perdre.  Concurs amb proves dinàmiques. 
 
PREUS: 

Per a grups on la majoria són adults 
Activitat lúdica, ús zona pícnic i  espais comuns  (tot el dia): 24 € / adult      16 € /  infant  
Activitat lúdica  (2 hores): 21 € / adult      13 € / infant  
**El grup marxa desprès de realitzar l’activitat 
 
Per a grups on el 50 % són adults i 50 %  infants aprox. 
Activitat lúdica, ús zona pícnic i  espais comuns  (tot el dia):  16 € /  infant  / adult 
Activitat lúdica  (2 hores):       13 € / infant / adult  
**El grup marxa desprès de realitzar l’activitat 
 
Visita lliure, ús zona pícnic i espais comuns (tot el dia): 7 € / infant / adult 
**Gaudir de l’espai sense cap activitat 
 
Us barbacoa (1,5 hores): 8 € / barbacoa 
**S’inclou graella i llenya per la barbacoa 
 
Suplement ús menjador tancat  (capacitat per 80-90 pax. amb taules i cadires) : 50 € / grup 
**Sense exclusivitat 
**El grup ha de deixar l’espai net 
 
Suplement Menú dinar restaurant: 20 € / pax. aprox. (reserva a càrrec del grup) 
 
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim de cada servei o activitat, excepte el dinar a Can 
Mariano. 
 
Descomptes: 
**Grups a partir de 50 pax.: 10 % de descompte 
Excepte dinar  a Can Mariano. 
 
IVA 10 % inclòs  
Menors de 3 anys gratuïts 
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Espais comuns: Parc infantil, camp de futbol, bosc (passejada autoguiada), lavabos, fonts,... . 
Zona picnic: Porxos coberts amb taules i bancs, i barbacoes. 
 
HORARI DE L’AULA: 
Tardor i Hivern de 10 h a 18 h 
Primavera i Estiu de 10 h a 19 h 
 
 
 
RESERVES: 
Imprescindible reserva prèvia amb el pagament a compte del 30 %. 
Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim de cada servei o activitat.  
 
 
 
 
OBSERVACIONS GENERALS: 
. No es pot ficar música (respecte als animals i altres possibles usuaris). 
. En previsió de pluja, l’activitat s’adaptarà a un espai interior (menjador), canviant la seva 
dinàmica original (Gran Concurs).  A concretar amb la reserva. 
. Els espais s’aniran reservant per ordre de reserves (cabanes, menjador,...). 
. Espais a compartir amb altres grups. 
. Disposem de servei de càtering pel dinar adreçats a grups.  A consultar. 
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