CATÀLEG ESCOLES
CURS 2022/2023
(dies laborables de setembre a juliol)
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Educació infantil

Educació primària

Educació secundària

Altres activitats

· Segon cicle
(de 3 a 6 anys)

· Cicle inicial
(de 6 a 8 anys)

· Primera fase
(de 12 a 14 anys)

· Activitats d’aventura a
l’escola. Ens desplacem
per tot Catalunya!

· Cicle mitjà
(de 8 a 10 anys)

· Segona fase
(de 14 a 16 anys)

· Cicle superior
(de 10 a 12 anys)

· Activitats especials

Un món d’aventures per descobrir,
al costat de Vic!
Des del 1992, Anigami ha vetllat per l’educació
de qualitat, emprant l’experiència com a element de suport essencial durant el procés
d’aprenentatge i enriquiment personal.
Aprendre fent, sentint, observant, compartint
i experimentant!
La relació amb un mateix, els companys i l’entorn natural com a font d’aprenentatges curriculars.

www.anigamiparc.cat

Com funcionen les
RESERVES?
Cal escollir 4 activitats que es faran durant mig
dia (en horari de matí o tarda) i que s'organitzaran en subgrups de fins a un màxim de 20
participants.
Cada activitat té una durada d'entre 30/40
minuts i estarà supervisada pel personal responsable del parc. Els mestres acompanyaran
el grup.
Disposem de zona d'aparcament, taules de
pícnic i serveis comuns. L'accés a les activitats
romandrà tancat un cop finalitzat el servei.
El preu inclou: assegurança personal i responsabilitat civil + personal qualificat + material
tècnic. IVA no inclòs (10%).

EDUCACIÓ
INFANTIL
Segon cicle (de 3 a 6 anys)

Taller de bombolles de sabó
gegants
Aprendrem a fabricar bombolles
gegants amb diverses tècniques
i utensilis.
Visita a la granja escola
Relacionarem
els
diversos
animals amb els seus sons,
aliments, comportaments i productes de consum a través del
joc.
Castell de boles gegant
Un laberint d’obstacles ens guia
a la gran piscina de boles.
Castell inflable
Saltem i descobrim els nostres
propis límits.
Raid infantil
Joc d’orientació per trobar les
feres amagades del parc!
Circuit aeroforestal infantil
Circuit de ponts a baixa altura
amb minitirolina.

Cal escollir 4 activitats

Circuit amb vehicles de pedals
Aprendrem a circular respectant
els senyals de trànsit, vianants i
altres conductors, tot pedalant.

Activitat ideal
per a grups
de cicle inicial,
entre 10 i 60
alumnes.

Tir amb arc amb ventosa i tir
amb sarbatana
Descobrirem els bons resultats
de seguir un mètode tot apuntant amb precisió.
Circuit Pirata amb xarxa ·
14 obstacles
Aprendrem a superar obstacles i
dificultats fins a conquerir el
vaixell del pirata, a mig metre del
terra.
El laberint
Sense que soni ni un cascavell,
haurem de moure’ns delicadament per un laberint intrincat.
Rocòdrom infantil
Recorregut d’escalada a baixa
altura.

entrada
12€
*IVA 10% no iclòs

Circuit
d’habilitats

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Cicle inicial (de 6 a 8 anys)

Visita a la granja escola
Relacionarem
els
diversos
animals amb els seus sons,
aliments, comportaments i productes de consum a través del
joc.
Circuit Pirata amb xarxa ·
14 obstacles
Aprendrem a superar obstacles i
dificultats fins a conquerir el
vaixell del pirata, a mig metre del
terra.
Castell de boles gegant + castell
inflable
Saltant i superant els obstacles
del laberint, haurem de trobar les
boles màgiques del castell.
Circuit amb vehicles de pedals
Aprendrem a circular respectant
els senyals de trànsit, vianants i
altres conductors, tot pedalant.
Raid infantil
Joc d’orientació per descobrir
les feres amagades del parc!

Cal escollir 4 activitats

Activitat ideal
per a grups
de cicle inicial,
entre 15 i 80
alumnes.

Tir amb arc i tir amb sarbatana
Aprendrem a seguir un mètode
tot apuntant amb precisió.
El laberint
Haurem de moure’ns per un
laberint intrincat sense que soni
ni un cascavell.
Taller de circ
Ens divertirem sent els artistes
d’una pista de circ!
Circuit aeroforestal infantil
Circuit de ponts a baixa altura
amb minitirolina.
Rocòdrom infantil
Recorregut d’escalada a baixa
altura.

entrada
14€
*IVA 10% no iclòs

Taller
de circ

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)

Supertobogan
lliscant
amb
tubbys
Descobrirem la velocitat lliscant
amb un tubby.
Campionat de futbolí humà
gegant
Treballarem la coordinació i el
treball en equip.

Cal escollir 4 activitats

Escalada esportiva al rocòdrom
La coordinació exacta entre la
força i l’equilibri seran la millor
estratègia per arribar a dalt la
paret.
Circuit d’equilibri Slackline
Aprendrem a posar en practica
l’equilibri i la concentració.

Gimcanes de relleus amb esquís,
bigpacks i altres
Descobrint diversos mitjans de
transport, haurem de demostrar
que el nostre equip és el millor.

“Pedaleta” acrobàtica
Posarem a prova el nostre equilibri i l’atenció per tal de mantenir-nos a peu dret i moure’ns a
sobre d’uns pedals de circ.

Cursa de relleus amb vehicles
de pedals 4x4
Aprendrem a gestionar les forces
de l’equip per guanyar una cursa
de resistència, seny i estratègia.

entrada
16€

Tir amb arc amb dianes mòbils
Aprendrem a calcular la trajectòria i a preveure el moviment,
tot afinant la punteria i la precissió.

*IVA 10% no iclòs

Activitat ideal
per a grups
de cicle inicial,
entre 15 i 80
alumnes.

Slackline

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Cicle superior (de 10 a 12 anys)

Circuit aeroforestal
Descobrirem com moure’ns amb
seguretat en l’alçada, desenvolupant la destresa i la coordinació.
Circuit de pont de mico + tirolina gegant
Pura adrenalina en un recorregut
aeri a gran velocitat.
Supertobogan
lliscant
amb
tubbys
Descobrirem la velocitat lliscant
amb un tubby.
Campionat de futbolí humà
gegant
Treballarem la coordinació i el
treball en equip.
“Pedaleta” acrobàtica
Posarem a prova el nostre equilibri i atenció, per tal de mantenir-nos a peu dret i moure’ns
sobre uns pedals de circ.
Tir amb arc amb dianes mòbils
Aprendrem a calcular la trajectòria i a preveure el moviment tot
afinant la punteria i la precisió.

Cal escollir 4 activitats

Escalada esportiva al rocòdrom
La coordinació exacta entre la
força i l’equilibri seran la millor
estratègia per arribar a dalt la
paret.
Circuit d’equilibri Slackline
Aprendrem a posar en pràctica
l’equilibri i la concentració.
Cursa Rogaine
Descobreix
com
orientar-te
sobre mapa i brúixoles cercant
balises puntuables amb bona
estratègia.

Humor Amarillo - Bola Gegant
Hauràs de donar-ho tot i aconseguir puntuar sense parar de riure.

entrada
18€
*IVA 10% no iclòs

Activitat ideal
per a grups
de cicle inicial,
entre 15 i 80
alumnes.

Gimcana d’habilitats
Demostra la teva coordinació
amb proves com la senyoreta, les
manilles, la canalera i el tronc i
l’espiral.
Gimcana de relleus amb esquís,
bigpacks i altres
Una competició en tota regla!

Escalada
esportiva
al rocòdrom

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
Primera fase (de 12 a 14 anys)

Circuit aeroforestal
Descobrirem com moure’ns amb
seguretat en l’alçada, desenvolupant la destresa i la coordinació.
Circuit de pont de mico + tirolina gegant
Pura adrenalina en un recorregut
aeri a gran velocitat.
Supertobogan
lliscant
amb
tubbys
Descobrirem la velocitat lliscant
amb un tubby.
Campionat de futbolí humà
gegant
Treballarem la coordinació i el
treball en equip.
Tir amb arc amb dianes mòbils
Aprendrem a calcular la trajectòria i a preveure el moviment tot
afinant la punteria i la precisió.
Escalada esportiva al rocòdrom
La coordinació exacta entre la
força i l’equilibri seran la millor
estratègia per arribar a dalt la
paret.

Cal escollir 4 activitats

Circuit d’equilibri Slackline
Aprendrem a posar en pràctica
l’equilibri i la concentració.

Activitat ideal
per a grups
de cicle inicial,
entre 15 i 80
alumnes.

Cursa Rogaine
Descobreix
com
orientar-te
sobre mapa i brúixoles cercant
balises puntuables amb bona
estratègia.
Gimcana d’habilitats
Demostra la teva coordinació
amb proves com la senyoreta, les
manilles, la canalera i el tronc i
l’espiral.
Gimcana de relleus amb esquís,
bigpacks i altres
Descobrint diversos mitjans de
transport, haurem de demostrar
que el nostre equip és el millor.
Humor Amarillo - Bola Gegant
Hauràs de donar-ho tot i aconseguir puntuar sense parar de riure.

entrada
18€
*IVA 10% no iclòs

Supertobogan
lliscant amb
tubby’s

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
Segona fase (de 14 a 16 anys)

Cal escollir 4 activitats

Paintball (+5€)
L’estratègia com a equip determinarà l’èxit de la partida. Inclou
100 boles i equip de protecció.

Tir amb arc amb dianes mòbils
Aprendrem a calcular la trajectòria i a preveure el moviment tot
afinant la punteria i la precisió.

Circuit aeroforestal
Descobrirem com moure’ns amb
seguretat desenvolupant la destresa i la coordinació.

Supertobogan
lliscant
amb
tubbys
Descobrirem la velocitat lliscant
amb un tubby.

Circuit de pont de mico + tirolina gegant
Pura adrenalina en un recorregut
aeri a gran velocitat.

Circuit d’equilibri Slackline
Aprendrem a posar en pràctica
l’equilibri i la concentració.

Campionat de futbolí humà
gegant
Treballarem la coordinació i el
treball en equip.
Escalada esportiva al rocòdrom
+ concurs d’speedclimbing
La coordinació exacte entre la
força i l’equilibri seran la millor
estratègia per arribar a dalt la
paret.
Ninja guarriors (+2€)
Descobreix les teves habilitats de
saltador.

Cursa de relleus amb vehicles
de pedals 4x4
Aprendrem a gestionar les forces
de l’equip per guanyar una cursa
de resistència, seny i estratègia.
Cursa Rogaine d’orientació
Descobreix
com
orientar-te
sobre mapa i brúixoles cercant
balises puntuables amb bona
estratègia.

Gimcana d’habilitats
Demostra la teva coordinació
amb proves com la senyoreta, les
manilles, la canalera i el tronc i
l’espiral.
Gimcana de relleus amb esquís,
bigpacks i altres
Descobrint diversos mitjans de
transport, haurem de demostrar
que el nostre equip és el millor.
Humor Amarillo - Bola Gegant +
tobogan lliscant + cursa d’obstacles (+10€)
Hauràs de donar-ho tot i aconseguir puntuar sense parar de riure.

entrada
20€
*IVA 10% no iclòs

Activitat ideal
per a grups
de cicle inicial,
entre 15 i 80
alumnes.
Circuit
aeroforestal

ACTIVITATS D’AVENTURA
A L’ESCOLA!
Ens desplacem per tot Catalunya

Més informació
i consultes:
info@anigami.cat

Activitats mòbils adaptades a l’escola i a grups d’edat (de 3 a 16 anys)
· Gimcana d’habilitats

· Làser tag

· Gimcana de relleus

· Ponts tibetans

· Gimcana marrana

· Tirolines

· Tir amb arc

· Rocòdrom

· Tir amb sarbatana

· Parc aeroforestal
(2 nivells)

· Tallers diversos
(bombolles gegants, construcció, pintacares, malabars, circ).

· Bou mecànic
· Castells inflables
(adaptats a diverses edats)
· Pista americana
· Festa de l’escuma
· Festival holi
· Discoteca mòbil
· Supertobogan aquàtic
· Futbolí gegant

“

Cotització personalitzada en
funció dels serveis escollits.
Prèvia visita tècnica per tal de
valorar les possibilitats que
ofereix l’espai així com els
costos d’implementació.
Imprescindible: temps de muntatge i desmuntatge + costos
de transport
El preu inclou: assegurança
personal i responsabilitat civil
+ personal qualificat + material
tècnic. IVA no inclòs (10%).

“

· Paintball

ACTIVITATS
ESPECIALS
Producció d’activitats especials des de l’inici fins al final.

Activitats mòbils adaptades a l’escola i a grups d’edat (de 3 a 16
anys)
Pistes de gel · parcs de Nadal · casals d’estiu · colònies i campaments
· festes especials · jornades esportives · raids d’aventura · raids solidaris · dinamització de grups especials · projectes a mida · lloguer
d’equipaments per a esdeveniments (taules i cadires, equips de so i
llum, escenaris, carpes, estufes).

Més informació i consultes:
info@anigami.cat

ANIGAMI
EXPERIÈNCIES

30
anys d’experiència amb reconeixements
oficials, guardons governamentals i certificacions internacionals entorn del respecte al medi
ambient, la qualitat i la innovació han
convertit arreu del món a Anigami en
una aposta segura.
Anigami Aventura SL està inscrita al Cens
d’Activitats Fisicoesportives en el Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya amb
el número C57 i compleix tots els requisits
del Decret 56/2003, de 20 de febrer.

Sol·liciteu la vostra reserva a:
937.44.72.95 o bé 618.23.10.12
info@anigami.cat
Afiliat Agència Catalana de Turisme

www.anigamiparc.cat

