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Veniu a gaudir d’una jornada a plena natura! 
 
AULA D’ENTORN RURAL CAN BOSC_____________ 
(Breda – La Selva) 
www.canbosc.cat 
 
Espai situat al peu de la vessant sud-est del Montseny, és un espai creat per acollir, en 
sortides d’un dia, escoles, esplais, entitats, grups familiars, etc. Amb una superfície de 18 Ha 
Can Bosc posa a la seva disposició unes instal·lacions modernes, espaioses i perfectament 
adequades a les necessitats d’una autèntica aula de natura d’entorn rural, amb activitats 
dirigides i concretades la Granja i la descoberta del Bosc. 
 
Amb de l’encant natural amb  basses naturals i artificials, àrees de conreu i granja amb tot 
tipus d'animals i instal·lacions perfectament adequades.  
 

Can Bosc fomenta els valors ambientals a través del 
contacte directe amb la natura i el coneixement del medi 
rural, utilitzant el lleure com a eix dinamitzador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTAL·LACIONS: 
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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 cabanes / porxos de 15 places 
 . Menjador cobert i tancat per 130  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 
 

 
Accessibilitat: Espais  accessibles a persones amb mobilitat reduïda (camins visita granja, menjador 
cobert i 1 lavabo).  
 

ACTIVITATS: 
. Adaptem les activitats a l’edat dels participants. 
. Activitat adreçada a infants i/o adults. Alguns pares han d’acompanyar al grup d’infants en el cas 
que l’activitat solament estigui adreçada al grup d’infants. 
. Durada: 1,5 hores / activitat. 
. Cal dur roba i caçat còmode. 
 
Descobreix la granja de Can Bosc – Activitat estrella!! 
L’activitat vol estimular els  sentits apropant als infants als diferents animals: cavalls, ponis, cabres, 
gallines, ovelles, vaques, ases, ànecs, oques, conills, cérvols, paons, perdius, faisans,... . 
 
Espai per conèixer les característiques de cada animal; què mengen, com es reprodueixen, per què 
tenen plomes i bec, ... . 
 
Metodologia activa!!:  Entrar dins el galliner, tocar els conills, donar de menjar a les cabres  i 
ponis,... . 
 
Visita guiada: De 11 h a 12.30 h o de 16.30 h a 18 h 
 
Explora el bosc  
Passejada  guiada pel bosc per conèixer:  l’alzina surera, el roure, el forn de ceràmica, ... fins arribar 
al petit rierol de Riells i la Font de la Pintoresca. 
 
Amb infants de 3 a 7 anys l’activitat segueix l’ambientació d’un “Mussol Poruc” - Passejada 
ambientada amb jocs lúdics de descoberta de la natura.  
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Si desitgeu podeu gaudir de la passejada pel bosc  autoguiada. Disposem de dos itineraris 
planers (itinerari  ratolí de bosc – 30 minuts aprox., i itinerari  mussol – 60 minuts aprox.).  
La passejada proposa jocs lúdics de descoberta de la natura. 
 
Jocs tradicionals i de Cucanya 
Jugar, jugar i jugar als jocs d’ahir i de sempre. 
Activitat molt dinàmica i divertida. 
Jocs amb pilota, amb mocadors, de saltar,... . 
 
Joc d’Orientació 
Per a infants a partir de 10 anys o menors amb adults. 
 
En petits equips i amb l’ajuda d’un mapa i brúixola, els infants i/o joves hauran de localitzar i superar 
un seguit de proves lúdiques amagades pels espais exteriors (Entorn proper delimitat). 
Orientació a nivell bàsic. 
 
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,... . 
 
La Castanyada – festa tradicional 
Us proposem dues opcions per la celebració: (a escollir 1) 
 1. Passejada pel bosc amb jocs lúdics ambientats en la Castanyada. 
 2. Jocs tradicionals i de cucanya. 
 
PREUS grups familiars: 
(Escolliu l’opció que millor s’adapti al grup) 
Visita guiada, us espais comuns i zona picnic (tot el dia): 12 € / infant / adult 
Visita lliure, us espais comuns i zona picnic  (tot el dia): 7 € / infant / adult 
 
Visita guiada (11 h a 12.30 h o de 16.30 h a 18 h):  8 € / infant / adult 
Visita lliure (2 hores): 4 € / infant  / adult 
**Visita guiada exclusiva per un grup amb prèvia reserva:  Grup mínim 12  pax. o pagar grup mínim 
 
Activitat lúdica grups familiars , us espais comuns i zona picnic (tot el dia): 16 € / infant / adult 
**Activitats lúdiques grup mínim 12  pax. o pagar grup mínim 
 
Activitat lúdica grups familiars (2 hores): 13 € / infant / adult 
**Activitats lúdiques grup mínim 12  pax. o pagar grup mínim 
  
Us barbacoa (1,5 hores): 8 € / barbacoa 
**S’inclou graella i llenya per la barbacoa 
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Descomptes: 
 **Famílies nombroses i  monoparentals 30 % de descompte 
**Associacions, entitats  i  fundacions  (Ampas, discapacitats, esplais,... ):  10 % descompte 
**Imprescindible reserva a nom de l’associació reconeguda. 
**Grups a partir de 50 pax.: 10 % de descompte 
**Grups a partir de 100 pax.: 20 % de descompte 
**Grup a partir de 150 pax.: 30 % de descompte 
**Descomptes no acumulables.  
 
IVA 10 % inclòs  
Menors de 3 anys gratuïts 
 
 
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. 
 
HORARI VISITES GUIADES: 
De 11 h a 12.30 h 
De 16.30 h a 18 h 
 
RESERVES: 
Abril, maig, juny i juliol - No hi ha grup mínim i no cal reserva prèvia, excepte visites exclusives i 
activitats lúdiques. 
 
La resta de l’any -   
Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim de cada servei o activitat.  Imprescindible reserva prèvia. 
Excepte el 1er diumenge de cada mes (no hi ha grup mínim i no cal reserva prèvia per la visita guiada, 
ús espais comuns i zona de picnic).  
 
 . Si sou un grup o desitgeu barbacoa, aconsellem reserva prèvia. 
. Grups a partir de 25 pax., imprescindible reserva prèvia i  pagament a compte del 30 %. 
. En previsió de pluja (el dia abans), Can Bosc romandrà tancat. Aconsellem trucar per telèfon abans 
d’anar-hi.  
. Can Bosc tancarà l’accés 2 hores abans del seu tancament. 
 
 
 
 
OBSERVACIONS:  
. Disposem de servei de càtering pel dinar adreçats a grups.  A consultar. 
 


