PROGRAMA: ANIMACIÓ PER CELEBRACIONS 2015

PROGRAMA D’ACTIVITATS LUDIQUES
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Activitats dirigides i càrrec de l’Equip d’animadors - monitors de l’Esquirol Natura i Lleure.
Activitats adreçades a tot el públic (adults i/o infants).
Adaptem l’activitat al grup participant.
Durada: 1,5 hores aprox. / activitat
Les activitats es desenvolupen pels espais exteriors o interior de la casa.
Cal dur roba i calçat còmode. 1 lot / participant en activitats de nit.
Depenen el nº i edat dels participants us recomanem una activitat o un altre. A consultar.

GIMCANA BOJA
Els participants hauran de superar diverses proves i jocs posant en pràctica certes habilitats:
destresa, orientació, força, intel·ligència, ... .
Guanyarà l’equip menys “patós”!!
L’OLIMPO
Olimpíada combinant diferents jocs esportius tradicionals i alternatius; voleibol,
futbol-petit, sky-herba, mini tenis taula, ....
Observacions: Opcional inflable futbolí humà. Preu 350 €.
JOC D’ORIENTACIÓ
Recorregut pels entorn de la casa, on en petits equips haureu de demostrar el sentit de l’orientació,
superar diferents proves i viure noves aventures.
Cada equip haurà de localitzar les diferents fites amb l’ajuda d’un mapa i brúixola.
No cal tenir cap coneixement d’orientació “És un Joc”.
Durada: 2 hores.
Espai: Entorns rurals de la casa. Cal caminar uns 3 km aprox.
LA GRAN AVENTURA 2x2
JOCS D’AVENTURA 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!
Activitat ambientada en un viatge turístic pel món.
Observacions: El grup ha de dur roba vella per embrutar-se (amb farina, pintura,...) i roba de recanvi
si s’escau.
GIMCANA DE JOCS TRADICIONALS I CUCANYA
Divertida activitat per recordar els jocs d’ahir, d’ara i sempre.
Bitlles catalanes, mikado gegant, carrera de sacs,...
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,...
LA RULETA DE LA FORTUNA . Activitat de nit o de dia
OH! Quina sort o quina desgràcia. En petits equips, les preguntes i proves decidiran el destí de
guanyar o perdre.
Proves dinàmiques i divertides.
Espai: Exteriors o interiors de la casa.
CAÇERA DE MONSTRES. Activitat de nit o de dia
Quin equip serà el millor caçador? El que no es cagui de por!! El que no es perdi!!
Gimcana pels entorns de la casa 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.
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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,...!
GIMCANA RALLI 2 x 2. Activitat de nit
Gimcana ambientada en un ralli nocturn (a peu). Cada equip participant ha de construir el seu
prototip de vehicle (motor, fars, tunning,...) finalitzant amb una “gran carrera”.
Amb l’ajuda d’un mapa/croquis del recorregut, haureu de localitzar els punts de control i superar
les proves corresponents per tal de poder aconseguir els diferents elements del prototip.
Ah! Cada equip portarà un walkie que li ajudarà o perjudicarà a superar les proves.
Veniu preparats per tot!! Guanyarà l’equip més ràpid i el que no punxi!!

Disposem d’altres activitats adreçades exclusivament a infants. A concretar segons l’edat.
CONTA-CONTES, BANDOLERS, TOT EL BRUIXOT, EDAT MITJANA, EL FUTUR, LA GUERRA DE LES
GALAXIES,.. .
PREUS:
1 ACTIVITAT DE LLEURE : 12 € / adult / nen
**Grup mínim 25 pax. o pagar grup mínim
Grups a partir de 35 pax.: 10 € / adult / nen
Grup a partir de 50 pax.: 9 € / adult / nen
IVA INCLOS

ALTRES ACTIVITATS D’ANIMACIÓ
.
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Activitats de lliure participació (cada persona jugar al que li agrada).
A càrrec de l’Equip d’animadors - monitors de l’Esquirol Natura i Lleure.
Activitats adreçades a tot el públic (adults i infants).
Durada: 2 hores aprox. / activitat.
Totes les activitats es desenvolupen pels espais exteriors de Can Mateuet.

LA FIRA DE L’IMPOSSIBLE
Recull de jocs esbojarrats i divertits, per passar una divertida estona.
Jocs de punteria, ruletes, jocs habilitats i enginy,.... .
En total 7 jocs / proves.
Participació lliure.
A partir de 6 anys fins.... .
A càrrec de 5 animadors.
2 hores d’activitat.
PREU: 750 € + 21 % IVA

MINI PARC: Espai delimitat amb jocs lúdics de sobre taula;
construccions, trencaclosques, dibuixos per pintar, i inflable
mini-rampa.

Preu: 750 € + 8 % IV

Participació lliure.
Per a infants 3 a 6 anys.
A càrrec de 2 animadors.
2 hores d’activitat.
PREU: 450 € + 21 % IVA
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TALLER DE MANUALITATS: Polseres, penjolls divertits, clauers, Ios-ios de fusta,...
Per a totes les edats.
A escollir màxim 2 tallers.
A càrrec de 2 animadors.
1,5 hores d’activitat.
PREU: 350 € + 21 % IVA

FUTBOLÍ HUMÀ INFLABLE (o RAMPA –BOTIBOTI del mini parc)
Per a 12-14 jugadors
A càrrec de 1 animador
2 hores d’activitat
PREU: 400 € + 21 % IVA

ESPAI FIRA

4 Mini tennis – taula- Taules de 75 cm x 136 cm. Es juga amb les mateixes
normes del tennis taula, però cal tenir en compte que les mides de la taula
és més reduïda i cal controlar els moviments, la força,... .

Jocs d’enginy i tradicionals: Parxís i connecta 4 gegant,1 taula de 200 cm
x 90 cm (o similar) amb diferents jocs d’habilitat mental, destresa manual,
jocs tradicionals i originals; claus de ferro que s’han de separar, baldufes de
fusta que hem de fer rodar, clic –cloc, cub de colors, mikado, jocs de
construcció,... .

Jocs de circ: Espai dirigit per un monitor - especialista on mostrarà als
participants tècniques bàsiques del circ; plats xinesos, caminadors, diabolos,
io-ios, malabars,... i algun truc de màgia bàsic.
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Xarxa voleibol – bàdminton: Espai esportiu per practicar el
Voleibol tradicional i/o bàdminton amb raquetes.

Taller de manualitat:
Decorar un Io-Io de fusta amb colors
Aquest taller pot servir per crear un record / detall de la
jornada.

Participació lliure
A càrrec de 3 animadors
2 hores d’activitat
PREU: 595 € + 21 % IVA

ESPECTACLE DE MÀGIA – Albert Llorens
Espectacle mitjà
Es tracta d’un espectacle realitzable gairebé a qualsevol
lloc on es presenten efectes de màgia d’escena molt
espectaculars i diversos. L’espectacle combina música amb
interactivitat amb el públic, i es presenta, a més, alguna
gran il·lusió. Es tracta d'un espectacle elaborat, molt
dinàmic, vistós i participatiu (pràcticament en cada efecte
surt algun "voluntari" del públic a participar). Acaba amb un
efecte d'escapisme molt espectacular, en el qual el mag és
lligat amb cadenes i posat a dins d'un sac, també lligat, del
qual s'ha d'escapar, acabant amb una sorpresa final.
Durada: 50-60 minuts.
PREU: 800 € + 21 % IVA

.... disposem d’altres activitats ... GRUPS D’ANIMACIÓ INFANTIL,
PALLASSOS,... TIR AMB ARC, ROCODROMS,... .
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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