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  Parc d’Aventura Anigami 
   Un món d’aventures per descobrir al costat de Vic

Catàleg per Escoles 
Temporada 20/21 
(dies laborables de de setembre a juny) 
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Des del 1992, Anigami 
ha vetllat per l’educació, 
emprant l’experiència com a 
element de suport vital al procés 
d’aprenentatge i enriquiment 
personal.  

Aprendre fent, compartint i 
experimentant.  

La relació amb els 
companys i el medi, entorn 
d’experiències enriquidores, 
genera canvis substancials 
perdurables. 

Les activitats d’aventura 
aporten  un desenvolupament 
emocional relacionat amb la 
superació personal i el repte. 

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 amb tots els 

requisits del Decret 56/2003 de 20 de febrer. 



 

Segon Cicle (3-6 anys):  10 € entrada 

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. També 
taller toca- toca 

Castell de boles gegant + castell inflable 
Saltant i superant els obstacles del laberint, haurem de 
trobar les boles màgiques del castell. 

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

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 50 cm de terra 

El laberint 
Haurem de moure’ns delicadament per un laberint intricat 
sense que soni ni un cascavell 

Raid infantil 
Joc d’orientació per trobar les feres amagades del Parc 

  Educació Infantil 

Grups de Segon Cicle d’entre 15 i 60 alumnes 

Equips de 15 participants per cada activitat 

Activitats de 30 minuts de durada que realitzem de 
forma rotativa en  3 hores d’activitat en total. 

1 instructor x cada activitat + 1 mestre per cada grup 

Cal escollir 4 activitats (podeu consultar recomanacions) 

Programa per a mig dia, matí o tarda (sols laborables 
de setembre a juny) 

Bus pàrquing + zona de pícnic + màquines begudes + 
serveis comuns del Parc 

Inclou assegurança personal i RC, material tècnic 
personal i personal qualificat. No inclou IVA 

anigamiparc.cat

Descompte 10 % 

addicional per 

grups de més de 

40 persones !!! 
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  Educació Primària 

Grups de Cicle Inicial d’entre 15 i 80 alumnes 

Equips de 20 participants màxim per cada activitat 

Activitats de 40 minuts de durada que realitzem de forma 
rotativa en  3 hores d’activitat en total. 

1 instructor per cada activitat + 1 mestre per cada grup 

Cal escollir 4 activitats (podeu consultar recomanacions) 

Programa per a mig dia, matí o tarda (sols laborables 
de setmbre a juny) 

Bus pàrquing + zona de pícnic + màquines begudes + 
serveis comuns del Parc 

Inclou assegurança personal i RC, material tècnic personal 
i personal qualificat. No inclou IVA anigamiparc.cat

Cicle Inicial (6-8 anys):  12 € entrada 

Supertobogan lliscant amb tubby’s 
Descobrirem la velocitat lliscant amb un tubby 

Visita-taller a la Granja Escola
Descobrirem les activitats de pagès com munyir una vaca, 
donar menjar a les cabres o recollir els ous. 

Circuit Pirata amb xarxa 14 obstacles 
Aprendrem a superar obstacles, fins i tot amb un ull tapat! 

Castell de boles gegant + castell inflable 
Saltant i superant els obstacles del laberint haurem de 
trobar les boles màgiques del castell. 

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

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 intricat sense que soni 
ni un cascavell 

Taller de circ
Aprendrem a fer malabars, caminar amb xancres, fer volar 
plats xinesos i diàbolos 

Raid infantil 
Joc d’orientació per trobar les feres amagades del Parc 

Descompte 10 % 

addicional per 

grups de més de 

50 persones !!! 

file:///C:/Users/Gerard.ANIGAMI/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.anigamiparc.cat


  Educació Primària 

Grups de Cicle Mitjà d’entre 10 i 80 alumnes 
10% de descompte per a grups a partir de 60 pers. 
Equips de 20 participants màxim per cada activitat 

Activitats de 40 minuts de durada que realitzem de 
forma rotativa en  3 hores d’activitat en total 

1 instructor x cada activitat + 1 mestre per cada grup 

Cal escollir 4 activitats (podeu consultar recomanacions) 

Programa per a mig dia, matí o tarda (sols laborables 
de setembre a juny) 

Bus pàrquing + zona de pícnic + màquines begudes + 
serveis comuns del Parc 

Inclou assegurança personal i RC, material tècnic 
personal i personal qualificat. No inclou IVA 

Cicle Mitjà (8-10 anys):  14 € entrada 

Supertobogan lliscant amb tubby’s 
Descobrirem la velocitat lliscant amb un tubby 

Campionat de futbolí humà gegant 
Treballarem la coordinació i el treball en l’equip 

Gimcana de relleus amb esquis, bigpacks i altres
Descobrint diversos mitjans de transport, haurem de 
demostrar que el nostre equip és el millor 

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

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. 

Campionat de futbol bombolla
Aprendrem a jugar a futbol i a riure al mateix temps 

El Tresor d’en Serrallonga 
Joc d’investigació on descobrirem la història del llegendari 
bandoler català Joan de Serrallonga 

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

anigamiparc.cat

Descompte 10 % 

addicional per 

grups de més de 

40 persones !!! 
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  Educació Primària 

Grups de Cicle Superior d’entre 10 i 80 alumnes 

Equips de 20 participants màxim per cada activitat 

Activitats de 40 minuts de durada que realitzem de forma 
rotativa en  3 hores d’activitat en total 

1 instructor x cada activitat + 1 mestre per cada grup 

Cal escollir 4 activitats (podeu consultar recomanacions) 

Programa per a mig dia, matí o tarda (sols laborables de 
setmbre a juny) 

Bus pàrquing + zona de pícnic + màquines begudes +  
serveis comuns del Parc 

Inclou assegurança personal i RC, material 
tècnic personal i personal qualificat. No inclou IVA 

Cicle Superior (10-12 anys):  16 € entrada 

Circuit aeroforestal amb 14 obstacles i tirolina 
Descobrirem com moure’ns amb seguretat en l’alçada, 
desenvolupant la destresa i la coordinació 

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

Supertobogan lliscant amb tubby’s 
Descobrirem la velocitat lliscant amb un tubby 

Campionat de futbolí humà gegant 
Treballarem al coordinació i el treball en equip 

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

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 exacte entre la força i l’equilibri seran la millor 
estratègia per arribar a dalt la paret. 

Campionat de futbol bombolla
Aprendrem a jugar a futbol i riure al mateix temps 

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

anigamiparc.cat

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 esquis, bigpacks i altres
Descobrint diversos mitjans de transport, haurem de demostrar 
que el nostre equip és el millor 

Humor Amarillo (el tragabolas) 
Hauràs de donar-ho tot i aconseguir puntuar sense parar de riure

.

Descompte 10 % 

addicional per 

grups de més de 

40 persones !!! 
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  Educació Secundària 
Cursa Rogaine o 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 esquis, bigpacks i altres
Descobrint diversos mitjans de transport, haurem de demostrar 
que el nostre equip és el millor 

Humor Amarillo (el tragabolas) 
Hauràs de donar-ho tot i aconseguir puntuar sense parar de riure

.

Primera fase (12-14 anys):  16 € entrada 

Circuit aeroforestal amb 14 obstacles i tirolina 
Descobrirem com moure’ns amb seguretat en l’alçada, 
desenvolupant i la destresa i la coordinació 

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

Supertobogan lliscant amb tubby’s 
Descobrirem la velocitat lliscant amb un tubby 

Campionat de futbolí humà gegant 
Treballarem la coordinació i el treball en l’equip 

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

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 exacte entre la força i l’equilibri seran la millor 
estratègia per arribar a dalt la paret. 

Campionat de futbol bombolla
Aprendrem a jugar a futbol i riure al mateix temps 

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

Grups d’entre 15 i 80 alumnes 

Equips de 20 participants màxim per cada activitat 

Activitats de 40 minuts de durada que realitzem de forma 
rotativa en  3 hores d’activitat en total. 

1 instructor x cada activitat + 1 mestre per cada grup 

Cal escollir 4 activitats (podeu consultar recomanacions) 

Programa per a mig dia, matí o tarda (sols laborables de 
setmbre a juny) 

Bus pàrquing + zona de pícnic + màquines begudes +  
serveis comuns del Parc 

Inclou assegurança personal i RC, material 
tècnic personal i personal qualificat. No inclou IVA

Descompte 10 % 

addicional per 

grups de més de 

40 persones !!! 
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  Educació Secundària 

Grups d’entre 15 i 80 alumnes 
Equips de 20 participants màxim per cada activitat 
Activitats de 40 minuts de durada que realitzem de forma rotativa 
1 instructor x cada activitat + 1 mestre per cada grup 
Cal escollir 4 activitats (atenció als horaris i extres) 
Programa per a mig dia, matí o tarda (sols laborables de setembre a juny) 
Bus pàrquing + zona de pícnic + màquines begudes 
+ serveis comuns del Parc
Inclou assegurança personal i RC, material
tècnic personal i personal qualificat. No inclou IVA

Cursa Rogaine o 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 esquis, bigpacks i altres 

Descobrint diversos mitjans de transport, haurem de 
demostrar que el nostre equip és el millor 

Humor Amarillo (el tragabolas + tobogan lliscant + cursa 
d’obstacles) + 10 € 

Hauràs de donar-ho tot i aconseguir puntuar sense parar de 
riure 

Circuit de tir amb arc en 3D +1h 
Gaudeix de la punteria i precisió en un recorregut de tir amb 
arc forestal dissenyat pel campió del món Sebastià Juanola 

Trekking a La Foradada +3h 
Excursió de 2:30h fins al salt de La Foradada a Cantonigròs. 

Construcció d’una cúpula Geodèsica +5€ 
Descobreix com interpretar planells de muntatges tot fabricant 
una cúpula tipus Domme 

.

Segona fase (14-16 anys):  18,50 € entrada 

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

Circuit aeroforestal amb 14 obstacles i tirolina 
Descobrirem com moure’ns amb seguretat en l’alçada, 
desenvolupant la destresa i la coordinació 

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

Supertobogan lliscant amb tubby’s 
Descobrirem la velocitat lliscant amb un tubby 

Campionat de futbolí humà gegant 
Treballarem al coordinació i el treball en l’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 +  concurs d’speedclimbing 
La coordinació exacte entre la força i l’equilibri seran la millor 
estratègia per arribar dalt la paret. 

Campionat de futbol bombolla 

Aprendrem a jugar a futbol i riure al mateix temps 

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

Descompte 10 % 

addicional per 

grups de més de 

50 persones !!! 
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  Activitats d’aventura a l’escola 
   Ens desplacem per tot Catalunya 

Després d’una visita tècnica de l’espai a fi de valorar 
possibilitats i costos d’implantació, realitzarem una 
cotització personalitzada en funció dels serveis escollits. 
Caldrà comptar amb un temps pel muntatge i un temps 
pel desmuntatge. També amb costos de transport a 
Catalunya. 
Inclou assegurança personal i RC, material 
tècnic personal i personal qualificat. 

Consulta la teva idea a info@anigami.cat 

Activitats mòbils adaptades a l’escola 
i a grups d’edat, dels 3 als 16 anys 

Paintball 
Laser Tag 
Ponts tibetans 
Tirolines 
Rocòdrom 
Parc aeroforestal amb 2 nivells 
Ruc català mecànic 
Castells inflables per diverses edats 
Pista americana 
Festa de l’escuma 
Festa Holly 
Discoteca mòbil 
Supertobogan aquàtic 
Futbolí gegant 
Gimcana d’habilitats 
Gimcana de relleus 
Gimcana marrana 
Tir amb arc 
Tir amb sarbatana 
Tallers diversos 

Bombolles gegants 
Construcció 
Pinta cares d’animals 
Malabars 
Circ 

tirolines.cat
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  Activitats especials
Producció d’activitats especials 
Des de l’inici fins al final 

Pistes de Gel 

Parcs de Nadal 

Casals d’estiu 

Colònies i campaments 

Festes  especials 

Jornades esportives 

Raids d’aventura 

Raids solidàris 

Dinamització de grups especials 

Projectes a mida 

Lloguer d’equipaments  per a esdeveniments 
Taules i cadires 
Esquips de sò i llum 
Escenaris 
Carpes 
Estufes 
etc

ANIGAMI EXPERIÈNCIES  des de 1992 
25 anys d’experiència amb reconeixements 
oficials, guardons governamentals i certificacions 
internacionals entorn del Respecte al Medi 
Ambient, la Qualitat i la Innovació han convertit 
l’equip de tècnics d’ Anigami en una aposta 
segura i professional, actuant com a tècnics de 
seguretat en esdeveniments de gran magnitud 
arreu del món. 

La SEGURETAT és el nostre producte. 

 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 amb totes els requisits del Decret 
56/2003 de 20 de febrer 

VERSIÓ PER IMPRIMIR i no malgastar tinta 

http://www.anigamiparc.cat/wp-content/uploads/2018/08/Catàleg-escoles-2018-19-BN.pdf


 Sol·licita la teva reserva  trucant al 

93 744 72 95

o bé a info@anigami.cat

Anigami Aventura SL, Mas Les Comes, Ctra-C153 km18,7 – 08511  - L’Esquirol 

mailto:info@anigami.cat

