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Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

A la tardor arriba la Castanyera Quimeta al nostre parc!!!

Veniu a descobrir la seva història i endinseu-vos en aquesta 

popular festa de tardor acompanyats/des de la castanyera 

més grangera!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Coneixereu als animals de la granja i els donareu de menjar.

2. Us endinsareu a l’hort de la Quimeta que us ensenyarà a 

germinar una castanya que plantareu i us endureu a casa.

3. Per tenir un record d’aquest dia tan especial amb la Castan-

yera més canyera, fareu un imant amb els tresors de la tardor 

que us endureu a casa.

VENIU A CELEBRAR LA CASTANYADA AL NOSTRE PARC!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

La Castanyad
a

La Castanyad
a

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

A la primavera arriba la Pasqualina, la grangera més divina!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Us convertireu en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja

2. Sentireu en primera persona l’emoció de superar reptes so-

bre un dels nostres circuits d’aventura

3. Us transformareu en veritables Pasqualins/es i trobareu els 

ous perduts de la gallina Turuleta!! Després els convertireu en 

ous de Pasqua per a la vostra mona!

VENIU I GAUDIU DE LA PRIMAVERA!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

La PasquaLa Pasqua

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

L’Evarista, la grangera més artista, us proposa una gimcana 

multiactivitat per celebrar un súper final de curs! 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. 

2. Sentiu en primera persona l’emoció de superar reptes sobre 

un dels nostres circuits de psicomotricitat i aventura.

3. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam! 

Tot això seguint les pistes que l’Evarista us ha deixat per a fer 

més emocionant aquest dia!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ja hem acaba
t

Ja hem acaba
t

el cursel curs

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

La Filipa Quenoshiguipa s’ha llevat aquest matí i no tenia les 

seves ulleres. Ajudeu-la a trobar-les seguint les pistes que us 

duran per tot el parc fent una gimcana multiactivitat. 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. 

2. Sentiu en primera persona l’emoció de superar reptes sobre 

un dels nostres circuits de psicomotricitat i aventura.

3. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam!

I si arribeu fins al final i trobeu les ulleres... la Filipa, que sem-

pre s’ho passa pipa, us ho recompensarà!!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Súper gimcan
a

Súper gimcan
a

Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Mínim 50 
infants

Aquesta activitat 
només està disponible 
els dilluns i dimarts 
reservables

Activitat dinamitzada pels/per les 
mestres de l’escola*

Activitat dinamitzada
pels monitors/es de

Granja Aventura Park

8,90€ 10,90€ 12,90€ 14,90€

Esteu buscant l’activitat més lúdica, lliure i engrescadora del 

curs? Doncs aquí la teniu!!!

Veniu a Granja d’Aventura Park i descobriu al vostre ritme, tots 

els racons del parc! 

Horari disponible activitats lliures: d’11h a 15:30h

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT?

• La granja: visita els animals de la granja als espais de toca 

toca i dona’ls-hi de menjar. 

• Aventura: diferents circuits d’aventura entre els arbres i de 

psicomotricitat.

• Hort: visita l’hort i planta el teu primer enciam. 

• Exhibició i toca toca d’animals d’arreu del món.

DescobertaDescoberta

Granja d’Aventura Park Granja d’Aventura Park 

*Tots els espais estan supervisats
per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

La grangera Vera us convida a fer un recorregut per la granja, 

on descobrireu i coneixereu els secrets del món dels animals. 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Coneixereu als animals de la granja, els tocareu i els dona-

reu de menjar.

2. Completareu la vostra activitat amb la granja de les expe-

riències. Un espai de manipulació i experimentació. 

3. Taller a escollir:

• Opció A: exhibició i toca toca de petits mamífers

• Opció B: fes el teu propi dibuix fet amb plomes que us 

endureu a casa. 

La Vera la grangera us espera per a passar un dia bestial!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esSóc un/a petit

/a
Sóc un/a petit

/a

granger/agranger/a

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

Us proposem una activitat amb el joc com a motor, per tal de 

treballar l’evolució, l’afectivitat i l’emoció dels infants. El Ber-

nat l’agosarat i la Mera l’aventurera són les 2 persones més 

intrèpides del parc.. i els encanta l’educació física!!! Per això 

han preparat un entrenament d’allò més complert. 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Ens enfilarem als circuits d’aventura, tot creuant ponts, pla-

taformes, cordes penjants. 

2. Grimparem pel circuit de psicomotricitat, on posarem a pro-

va la nostra coordinació i equilibri!

3. Jocs emocionals amb els que descobrirem com ens sentim 

i com se senten els nostres companys/es treballant les eines 

comunicatives de la manera més divertida i enriquidora!

Una activitat que permetrà als infants, a banda de divertir-se de 

valent, superar pors i obstacles per sí mateixos/es, reforçant 

la seva autoconfiança (sí, puc!) i en un entorn 100% natural.

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esL’aventuraL’aventura

de les emocion
s

de les emocion
s

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Educació infantil

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Educació infantil

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:15h Dinar**
14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

El nostre amic Simó l’explorador us proposa una activitat per en-

dinsar-vos en el món de la natura.  

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Treballarem els diferents tipus de planta, arbre i arbust i les 

seves parts principals. Així com una explicació de les principals 

espècies autòctones que trobaràs al parc.

2. Farem un passeig sensorial i descobrirem els tresors que ens 

dona la natura.

3. Per tenir un record d’aquest dia tan especial, podreu escollir 

entre aquests tres tallers:

• Opció A: planta el teu primer enciam

• Opció B: fes la teva bosseta d’olor amb plantes aromàtiques

• Opció C: crea un imant sensorial i personal 

Veniu i endinseu-vos en un entorn natural i rural. 

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-20

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esSóc un/a petit

/a
Sóc un/a petit

/a

explorador/aexplorador/a

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


CICLE INICIAL

CASTA-HALLOWEEN CASTANYADA JA HEM ACABAT EL CURSPASQUA SÚPER GIMCANA

AVENTURAGRANJA NATURADESCOBERTA GRANJA 
D’AVENTURA PARK



Ràtio aprox.:
1-25 

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

La castanyera Quimeta i la Bruixa Maduixa no paren de dis-

cutir sobre quina és la festa de la tardor que agrada més als 

nens i nenes i quina de les dues és la més original!!! 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Coneixereu als animals d’arreu del món i els podreu tocar.

2. Us endinsareu a l’hort de la Bruixa i us pintareu les cares 

com autèntics/es fantasmes.

3. Sentiu l’adrenalina i l’energia saltant i grimpant en una de 

les nostres activitats d’aventura.

4. Per endolcir la vostra estada al parc, fareu panellets amb la 

Castanyera més canyera.

VENIU A CELEBRAR LA CASTAHALLOWEEN AL NOSTRE 

PARC! I com no... menjareu les castanyes més bones de la 

tardor!!!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran

en funció de l’edat de cada grup.

La Casta-hal
loween

La Casta-hal
loween

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

A l’octubre arriba la Castanyera Quimeta al nostre parc!!! Ve-

niu a descobrir la seva història i endinseu-vos en aquesta po-

pular festa de tardor acompanyats/des de la castanyera més 

canyera!!!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Coneixereu als animals de la granja, els podreu tocar i do-

nar de menjar.

2. Us endinsareu a l’hort de la Quimeta que us ensenyarà a 

germinar una castanya que plantarem i us endureu a casa.

3. Sentiu l’adrenalina i l’energia saltant i grimpant en una de 

les nostres activitats d’aventura.

4. Per tenir un record ben dolç d’aquest dia tan especial, la 

nostra castanyera més grangera us ensenyarà a fer uns pane-

llets per llepar-se’n els dits.

VENIU A CELEBRAR LA CASTANYADA AL NOSTRE PARC! I 

com no... menjareu les castanyes més bones de la tardor!!!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran

en funció de l’edat de cada grup.

La Castanyad
a

La Castanyad
a

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

A la primavera arriba la Pasqualina, la grangera més divina!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Us convertireu en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja

2. Sentireu en primera persona l’emoció de superar reptes so-

bre un dels nostres circuits d’aventura

3. Us transformareu en veritables Pasqualins/es i trobareu els 

ous perduts de la gallina Turuleta!! Després els convertireu en 

ous de Pasqua per a la vostra mona!

VENIU I GAUDIU DE LA PRIMAVERA!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

La PasquaLa Pasqua

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

El Genís està molt feliç ara que el curs s’acaba!!! Ja no hi haurà 

més exercicis de mates, ni controls de medi, ni dictats de ca-

talà, ni classes inacabables d’història, ni despertadors que el 

facin matinar... LES VACANCES D’ESTIU JA ESTAN A TOCAR!!!

Per a celebrar-ho us proposa una gimcana multiactivitat!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. 

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals d’arreu del 

món.
3. Sentiu en primera persona l’emoció de superar reptes sobre 

un dels nostres circuits de psicomotricitat i aventura.

4. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam! 

Veniu i gaudiu dels últims dies de curs de manera ben amena 

i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ja hem acaba
t

Ja hem acaba
t

el cursel curs

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Si del que teniu ganes és de saltar, jugar i córrer no us podeu 

perdre aquesta activitat! La Filipa Quenoshiguipa s’ha llevat 

aquest matí i no tenia les seves ulleres! No s’hi veu gaire, però 

despistada no ho és gens... Ella està segura que ahir al ves-

pre les va deixar sobre la tauleta de nit. Però... aquest matí al 

llevar-se, en lloc de les ulleres, ha trobat una carta molt sospi-

tosa... Ajudeu-la a resoldre els enigmes d’aquesta misteriosa 

carta a través d’un joc de pistes que us durà per tot el parc 

descobrint els racons més divertits.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja.

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals d’arreu del 

món.
3. Sentiu en primera persona l’emoció de grimpar a una de les 

nostres activitats d’aventura.

4. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam!

Veniu i gaudiu del parc i les seves activitats de manera ben 

amena i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Súper gimcan
a

Súper gimcan
a

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Mínim 50 
infants

Aquesta activitat 
només està disponible 
els dilluns i dimarts 
reservables

Activitat dinamitzada pels/per les 
mestres de l’escola*

Activitat dinamitzada
pels monitors/es de

Granja Aventura Park

8,90€ 10,90€ 12,90€ 14,90€

Esteu buscant l’activitat més lúdica, lliure i engrescadora del 

curs? Doncs aquí la teniu!!!

Veniu a Granja d’Aventura Park i descobriu al vostre ritme, tots 

els racons del parc! 

Horari disponible activitats lliures: d’11h a 15:30h

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT?

• La granja: visita els animals de la granja als espais de toca 

toca i dona’ls-hi de menjar. 

• Aventura: diferents circuits d’aventura entre els arbres i de 

psicomotricitat.

• Hort: visita l’hort i planta el teu primer enciam. 

• Exhibició i toca toca d’animals d’arreu del món.

DescobertaDescoberta

Granja d’Aventura Park Granja d’Aventura Park 

*Tots els espais estan supervisats
per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

Veniu a convertir-vos en autèntics/ques grangers i grange-

res!!! Us convidem a fer un recorregut per la nostra granja en 

el que descobrireu tot allò que cal saber sobre els animals que 

hi viuen de la mà de Vera la grangera.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1.  Treballareu la classificació dels animals segons les seves 

característiques. 

2. Sereu grangers/es per un dia i fareu una de les tasques més 

importants: preparareu el menjar pels animals segons la seva 

alimentació. 

3. Coneixereu als animals de la granja, els tocareu i els dona-

reu el menjar que heu preparat prèviament.

4. Taller a escollir:

• Opció A: exhibició i toca toca de petits mamífers

• Opció B: elaboració de la vostra pròpia mantega com a 

derivat d’algun animal. 

La Vera la grangera us espera per a passar un dia bestial!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esEls secretsEls secrets

de la granjade la granja

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

Sabeu que l’únic impossible és allò que no s’intenta? Aquesta 

és una activitat divertida en un entorn diferent i natural, espe-

cialment dissenyada per a nens i nenes. A través del joc es mi-

llorarà la seva autoconfiança tot afrontant les pors ajudant-se 

entre companys/es i animant-se. Així doncs, estaran treba-

llant constantment de manera original les seves competèn-

cies socials, com ara el treball en equip, i les competències 

personals, com per exemple l’autonomia o la coordinació.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Ens enfilarem als circuits d’aventura, tot creuant ponts, pla-

taformes, cordes penjants, tot superant pors i reptes perso-

nals. 
2. Grimparem pel circuit de psicomotricitat, on posarem a pro-

va la nostra coordinació i equilibri!

3. Jocs emocionals amb els que descobrirem com ens sentim 

i com se senten els nostres companys/es treballant les eines 

comunicatives de la manera més divertida i enriquidora!

Una activitat que permetrà als infants, a banda de divertir-se de 

valent, superar pors i obstacles per sí mateixos/es, reforçant 

la seva autoconfiança (sí, puc!) i en un entorn 100% natural.

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esEmocionsEmocions

i aventuresi aventures

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

El nostre amic Simó l’explorador us proposa una activitat per en-

dinsar-vos en el món de la natura.  

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Farem un passeig sensorial i descobrirem els tresors que ens 

dona la natura. 

2. Treballarem el cicle d’una planta i plantarem una llavor. 

3. Explicació de les principals espècies autòctones i invasores i 

les diferències que hi ha entre elles amb exemples.

4. Per tenir un record d’aquest dia tan especial, podreu escollir 

entre aquests tres tallers:

• Opció A: planta el teu primer enciam

• Opció B: fes la teva bosseta d’olor amb plantes aromàtiques

• Opció C: crea un imant sensorial i personal 

Veniu i endinseu-vos en un entorn 100% natural i rural. 

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esExploremExplorem

la naturala natura

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle inicial

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


CICLE MITJA

CASTAHALLOWEEN INFORME 7 90JA HEM ACABAT EL CURS SÚPER GIMCANA

GRANJAAVENTURA ANIMAL

DESCOBERTA GRANJA 
D’AVENTURA PARK

AVENTURA NATURA



Ràtio aprox.:
1-25 

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

La castanyera Quimeta i la Bruixa Maduixa no paren de dis-

cutir sobre quina és la festa de la tardor que agrada més als 

nens i nenes i quina de les dues és la més original!!! 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Coneixereu als animals d’arreu del món i els podreu tocar.

2. Us endinsareu a l’hort de la Bruixa i us pintareu les cares 

com autèntics/es fantasmes.

3. Sentiu l’adrenalina i l’energia saltant i grimpant en una de 

les nostres activitats d’aventura.

4. Per endolcir la vostra estada al parc, fareu panellets amb la 

Castanyera més canyera.

VENIU A CELEBRAR LA CASTAHALLOWEEN AL NOSTRE 

PARC! I com no... menjareu les castanyes més bones de la 

tardor!!!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran

en funció de l’edat de cada grup.

La Casta-hal
loween

La Casta-hal
loween

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

El Genís està molt feliç ara que el curs s’acaba!!! Ja no hi haurà 

més exercicis de mates, ni controls de medi, ni dictats de ca-

talà, ni classes inacabables d’història, ni despertadors que el 

facin matinar... LES VACANCES D’ESTIU JA ESTAN A TOCAR!!!

Per a celebrar-ho us proposa una gimcana multiactivitat!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. 

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals d’arreu del 

món.
3. Sentiu en primera persona l’emoció de superar reptes sobre 

un dels nostres circuits de psicomotricitat i aventura.

4. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam! 

Veniu i gaudiu dels últims dies de curs de manera ben amena 

i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ja hem acaba
t

Ja hem acaba
t

el cursel curs

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Es busca equip d’aventurers/es intrèpids/des per acomplir 

important missió: destruir el llistat dels/de les rebels encau-

sats/des per l’informe 7-90! Us proposem protagonitzar l’acti-

vitat més canyera de Granja d’Aventura Park.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Poseu a prova les vostres habilitats psicomotrius en els cir-

cuits d’aventura.

2. Viureu una aventura bestial envoltats/des d’animals d’arreu 

del món.

3. Sentiu-vos com autèntics Tarzan/Jane en el nostre circuit 

de lianes i tirolines.

Us espera una activitat del més amena i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran

en funció de l’edat de cada grup.

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Missió:Missió:
Informe 7-90Informe 7-90
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Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Si del que teniu ganes és de saltar, jugar i córrer no us podeu 

perdre aquesta activitat! La Filipa Quenoshiguipa s’ha llevat 

aquest matí i no tenia les seves ulleres! No s’hi veu gaire, però 

despistada no ho és gens... Ella està segura que ahir al ves-

pre les va deixar sobre la tauleta de nit. Però... aquest matí al 

llevar-se, en lloc de les ulleres, ha trobat una carta molt sospi-

tosa... Ajudeu-la a resoldre els enigmes d’aquesta misteriosa 

carta a través d’un joc de pistes que us durà per tot el parc 

descobrint els racons més divertits.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja.

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals d’arreu del 

món.
3. Sentiu en primera persona l’emoció de grimpar a una de les 

nostres activitats d’aventura.

4. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam!

Veniu i gaudiu del parc i les seves activitats de manera ben 

amena i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Súper gimcan
a

Súper gimcan
a

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Mínim 50 
infants

Aquesta activitat 
només està disponible 
els dilluns i dimarts 
reservables

Activitat dinamitzada pels/per les 
mestres de l’escola*

Activitat dinamitzada
pels monitors/es de

Granja Aventura Park

8,90€ 10,90€ 12,90€ 14,90€

Esteu buscant l’activitat més lúdica, lliure i engrescadora del 

curs? Doncs aquí la teniu!!!

Veniu a Granja d’Aventura Park i descobriu al vostre ritme, tots 

els racons del parc! 

Horari disponible activitats lliures: d’11h a 15:30h

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT?

• La granja: visita els animals de la granja als espais de toca 

toca i dona’ls-hi de menjar. 

• Aventura: diferents circuits d’aventura entre els arbres i de 

psicomotricitat.

• Hort: visita l’hort i planta el teu primer enciam. 

• Exhibició i toca toca d’animals d’arreu del món.

DescobertaDescoberta

Granja d’Aventura Park Granja d’Aventura Park 

*Tots els espais estan supervisats
per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Us apassionen els animals? Gaudiu dels racons més diver-

tits de Granja Aventura Park. Descobriu l’apassionat món dels 

vertebrats i invertebrats a través del nostre taller on els po-

drem conèixer i tocar tot parlant sobre les seves diferències. 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. Reconeixeu i endinseu-vos en els ani-

mals mamífers segons les seves característiques.  

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals exòtics. 

On treballarem els vertebrats i els invertebrats. 

3. Sentiu-vos com autèntics Tarzan/Jane en el nostre circuit 

de lianes i tirolines.

Veniu i gaudiu d’una aventura animal bestial i emocionant!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Aventura anim
al

Aventura anim
al

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex
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ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

Veniu a convertir-vos en autèntics/ques grangers i grange-

res!!! Us convidem a fer un recorregut per la nostra granja en 

el que descobrireu tot allò que cal saber sobre els animals que 

hi viuen de la mà de Vera la grangera.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1.  Treballareu la classificació dels animals segons les seves 

característiques. 

2. Sereu grangers/es per un dia i fareu una de les tasques més 

importants: preparareu el menjar pels animals segons la seva 

alimentació. 

3. Coneixereu als animals de la granja, els tocareu i els dona-

reu el menjar que heu preparat prèviament.

4. Taller a escollir:

• Opció A: exhibició i toca toca de petits mamífers

• Opció B: elaboració de la vostra pròpia mantega com a 

derivat d’algun animal. 

La Vera la grangera us espera per a passar un dia bestial!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esEls secretsEls secrets

de la granjade la granja

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

Sabeu que l’únic impossible és allò que no s’intenta? Aquesta 

és una activitat divertida en un entorn diferent i natural, espe-

cialment dissenyada per a nens i nenes. A través del joc es mi-

llorarà la seva autoconfiança tot afrontant les pors ajudant-se 

entre companys/es i animant-se. Així doncs, estaran treba-

llant constantment de manera original les seves competèn-

cies socials, com ara el treball en equip, i les competències 

personals, com per exemple l’autonomia o la coordinació.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Ens enfilarem als circuits d’aventura, tot creuant ponts, pla-

taformes, cordes penjants, tot superant pors i reptes perso-

nals. 
2. Grimparem pel circuit de psicomotricitat, on posarem a pro-

va la nostra coordinació i equilibri!

3. Jocs emocionals amb els que descobrirem com ens sentim 

i com se senten els nostres companys/es treballant les eines 

comunicatives de la manera més divertida i enriquidora!

Una activitat que permetrà als infants, a banda de divertir-se de 

valent, superar pors i obstacles per sí mateixos/es, reforçant 

la seva autoconfiança (sí, puc!) i en un entorn 100% natural.

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esEmocionsEmocions

i aventuresi aventures

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

El nostre amic Simó l’explorador us proposa una activitat per en-

dinsar-vos en el món de la natura. 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Treballarem el cicle d’una planta i identificarem les principals 

espècies autòctones amb alguns exemples.

2. Explicació de les principals espècies invasores, amb un taller 

de toca toca d’animals exòtics.

3. Per tenir un record d’aquest dia tan especial, podreu escollir 

entre aquests tres tallers:

• Opció A: planta el teu primer enciam 

• Opció B: crea un imant sensorial i personal

• Opció C: fes el teu propi paper reciclat

Veniu i endinseu-vos en un entorn 100% natural i rural. 

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esExploremExplorem

la naturala natura

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle mitjà

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


CICLE SUPERIOR

CASTAHALLOWEEN INFORME 7 90

AVENTURA

JA HEM ACABAT EL CURS

AVENTURA ANIMAL

SÚPER GIMCANA

NATURA

DESCOBERTA GRANJA 
D’AVENTURA PARK



Ràtio aprox.:
1-25 

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

La castanyera Quimeta i la Bruixa Maduixa no paren de dis-

cutir sobre quina és la festa de la tardor que agrada més als 

nens i nenes i quina de les dues és la més original!!! 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Coneixereu als animals d’arreu del món i els podreu tocar.

2. Us endinsareu a l’hort de la Bruixa i us pintareu les cares 

com autèntics/es fantasmes.

3. Sentiu l’adrenalina i l’energia saltant i grimpant en una de 

les nostres activitats d’aventura.

4. Per endolcir la vostra estada al parc, fareu panellets amb la 

Castanyera més canyera.

VENIU A CELEBRAR LA CASTAHALLOWEEN AL NOSTRE 

PARC! I com no... menjareu les castanyes més bones de la 

tardor!!!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran

en funció de l’edat de cada grup.

La Casta-hal
loween

La Casta-hal
loween

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

Cicle superior

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

El Genís està molt feliç ara que el curs s’acaba!!! Ja no hi haurà 

més exercicis de mates, ni controls de medi, ni dictats de ca-

talà, ni classes inacabables d’història, ni despertadors que el 

facin matinar... LES VACANCES D’ESTIU JA ESTAN A TOCAR!!!

Per a celebrar-ho us proposa una gimcana multiactivitat!

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. 

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals d’arreu del 

món.
3. 3. Sentiu en primera persona l’emoció de grimpar a una de 

les nostres activitats d’aventura.

4. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam! 

Veniu i gaudiu dels últims dies de curs de manera ben amena 

i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ja hem acaba
t

Ja hem acaba
t

el cursel curs

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

- 15,90€ - 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

Cicle superior

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Es busca equip d’aventurers/es intrèpids/des per acomplir 

important missió: destruir el llistat dels/de les rebels encau-

sats/des per l’informe 7-90! Us proposem protagonitzar l’acti-

vitat més canyera de Granja d’Aventura Park.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Poseu a prova les vostres habilitats psicomotrius en els cir-

cuits d’aventura.

2. Viureu una aventura bestial envoltats/des d’animals d’arreu 

del món.

3. Sentiu-vos com autèntics Tarzan/Jane en el nostre circuit 

de lianes i tirolines.

Us espera una activitat del més amena i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran

en funció de l’edat de cada grup.

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Missió:Missió:
Informe 7-90Informe 7-90

N
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EW

Índex
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ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Si del que teniu ganes és de saltar, jugar i córrer no us podeu 

perdre aquesta activitat! La Filipa Quenoshiguipa s’ha llevat 

aquest matí i no tenia les seves ulleres! No s’hi veu gaire, però 

despistada no ho és gens... Ella està segura que ahir al ves-

pre les va deixar sobre la tauleta de nit. Però... aquest matí al 

llevar-se, en lloc de les ulleres, ha trobat una carta molt sospi-

tosa... Ajudeu-la a resoldre els enigmes d’aquesta misteriosa 

carta a través d’un joc de pistes que us durà per tot el parc 

descobrint els racons més divertits.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja.

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals d’arreu del 

món.
3. Sentiu en primera persona l’emoció de grimpar a una de les 

nostres activitats d’aventura.

4. Gaudiu de la natura com a veritables pagesos/es plantant 

el vostre primer enciam!

Veniu i gaudiu del parc i les seves activitats de manera ben 

amena i divertida!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Súper gimcan
a

Súper gimcan
a

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

Cicle superior

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Mínim 50 
infants

Aquesta activitat 
només està disponible 
els dilluns i dimarts 
reservables

Activitat dinamitzada pels/per les 
mestres de l’escola*

Activitat dinamitzada
pels monitors/es de

Granja Aventura Park

8,90€ 10,90€ 12,90€ 14,90€

Esteu buscant l’activitat més lúdica, lliure i engrescadora del 

curs? Doncs aquí la teniu!!!

Veniu a Granja d’Aventura Park i descobriu al vostre ritme, tots 

els racons del parc! 

Horari disponible activitats lliures: d’11h a 15:30h

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT?

• La granja: visita els animals de la granja als espais de toca 

toca i dona’ls-hi de menjar. 

• Aventura: diferents circuits d’aventura entre els arbres i de 

psicomotricitat.

• Hort: visita l’hort i planta el teu primer enciam. 

• Exhibició i toca toca d’animals d’arreu del món.

DescobertaDescoberta

Granja d’Aventura Park Granja d’Aventura Park 

*Tots els espais estan supervisats
per un/a monitor/a de Granja Aventura Park

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex
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Cicle superior

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


Us apassionen els animals? Gaudiu dels racons més diver-

tits de Granja Aventura Park. Descobriu l’apassionat món dels 

vertebrats i invertebrats a través del nostre taller on els po-

drem conèixer i tocar tot parlant sobre les seves diferències. 

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Convertiu-vos en súper grangers/es donant de menjar als 

animals de la granja. Reconeixeu i endinseu-vos en els ani-

mals mamífers segons les seves característiques.  

2. Endinseu-vos en l’apassionant món dels animals exòtics. 

On treballarem els vertebrats i els invertebrats. 

3. Sentiu-vos com autèntics Tarzan/Jane en el nostre circuit 

de lianes i tirolines.

Veniu i gaudiu d’una aventura animal bestial i emocionant!

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/es

Aventura anim
al

Aventura anim
al

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

14,90€ 15,90€ 11,90€ 12,90€

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

Cicle superior
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ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

Sabeu que l’únic impossible és allò que no s’intenta? Aquesta 

és una activitat divertida en un entorn diferent i natural, espe-

cialment dissenyada per a nens i nenes. A través del joc es mi-

llorarà la seva autoconfiança tot afrontant les pors ajudant-se 

entre companys/es i animant-se. Així doncs, estaran treba-

llant constantment de manera original les seves competèn-

cies socials, com ara el treball en equip, i les competències 

personals, com per exemple l’autonomia o la coordinació.

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Ens enfilarem als circuits d’aventura, tot creuant ponts, pla-

taformes, cordes penjants, tot superant pors i reptes perso-

nals. 
2. Grimparem pel circuit de psicomotricitat, on posarem a pro-

va la nostra coordinació i equilibri!

3. Jocs emocionals amb els que descobrirem com ens sentim 

i com se senten els nostres companys/es treballant les eines 

comunicatives de la manera més divertida i enriquidora!

Una activitat que permetrà als infants, a banda de divertir-se de 

valent, superar pors i obstacles per sí mateixos/es, reforçant 

la seva autoconfiança (sí, puc!) i en un entorn 100% natural.

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esEmocionsEmocions

i aventuresi aventures

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Índex
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Índex

ACTIVITATS

Tot el diaTot el dia MatíMatí

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**
14:15h Complement de tarda
15:00h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

10:00h Arribada i esmorzar*
10:45h Inici activitats
13:30h Dinar**

14:15h Temps lliure** i recollir
16:00h Tornada a l’escola 

* Cada infant portarà l’esmorzar i el 
dinar de casa
** Dinar i temps lliure amb els/les 
mestres

12,90€ 14,90€ 9,90€ 11,90€

El nostre amic Simó l’explorador us proposa una activitat per en-

dinsar-vos en el món de la natura.  

QUÈ INCLOU AQUESTA ACTIVITAT*?

1. Treballarem el cicle d’una planta i identificarem les principals 

espècies autòctones amb alguns exemples. 

2. Explicació de les principals espècies invasores, amb un taller 

de toca toca d’animals exòtics.

3. Per tenir un record d’aquest dia tan especial, podreu escollir 

entre aquests tres tallers:

• Opció A: planta el teu primer enciam

• Opció B: crea un imant sensorial i personal 

• Opció C: fes el teu propi paper reciclat

Veniu i endinseu-vos en un entorn 100% natural i rural. 

*Les activitats d’aquest taller s’adaptaran en funció

de l’edat de cada grup.

Ràtio aprox.:
1-25

Aquesta activitat
es realitza amb els/les 
nostres monitors/esExploremExplorem

la naturala natura

VULL RESERVARTarifes i CalendariComplements de tarda Condicions de reserva Planifica la teva sortida

Mireu mésMireu més
fotos aquífotos aquí

Cicle superior

https://www.instagram.com/granjaaventurapark/


COMPLEMENTS DE TARDA

Planifica la teva sortida

Infantil Primària Tarifa per infant

Aventura: gaudiu de les nostres activitats més aventureres i descarregueu 
tota l’adrenalina! (Aquesta activitat s’adaptarà en funció de l’edat dels in-
fants: circuit d’aventura blau, marró o vermell).

Aventura: gaudiu de les nostres activitats més aventureres i descarregueu 
tota l’adrenalina! (Aquesta activitat s’adaptarà en funció de l’edat dels in-
fants: circuit d’aventura marró o vermell, lianes i/o tirolines).  

3€

Toca toca i dona de menjar als animals de la granja: us convidem a fer un 
recorregut per la nostra granja on descobrireu i coneixerem els secrets del 
món dels animals.

Toca toca i dona de menjar als animals de la granja: us convidem a fer un 
recorregut per la nostra granja on descobrireu i coneixerem els secrets del 
món dels animals. 

3€

Exhibició i toca toca d’animals d’arreu del món: ens acompanyeu en 
aquest viatge al voltant del món? Coneixereu als animals més divertits i 
els podreu tocar!

Exhibició i toca toca d’animals exòtics: viatgeu pels 5 continents de la mà 
d’alguns dels nostres animals més exòtics i coneixeu com són, què men-
gen i com es comporten!

3€

Exhibició i toca toca de petits mamífers: us ensenyarem els petits mamí-
fers del parc com un conill o una xinxilla. Un taller que us durà de viatge 
pel món, coneixent que mengen, on dormen i un munt de curiositats! Ah, i 
també gaudireu de l’experiència de poder-los tocar!!

3€

Activitat d’aigua: remulleu-vos al nostre espai especial per gaudir d’un es-
tiuet ben fresquet! La nostra amiga l’aranya aquàtica o els embuts màgics 
us esperen per passar una tarda molt entretinguda i refrescant.

Activitat d’aigua: remulleu-vos al nostre espai especial per gaudir d’un es-
tiuet ben fresquet! A la zona aquack trobaràs uns lliscadors per descarre-
gar l’adrenalina i passar una tarda molt refrescant i divertida.

3€

Temps amb els nostres monitors/es*: gaudiu d’una estona al parc acom-
panyats/des dels/de les nostres monitors/es! 
*Aquesta activitat dura 60 minuts. 

Temps amb els nostres monitors/es*: gaudiu d’una estona al parc acom-
panyats/des dels/de les nostres monitors/es!
*Aquesta activitat dura 60 minuts.

3€

Caixa jocs d’aigua: posem a la vostra disposició una caixa amb material 
bàsic per a que pugueu fer jocs d’aigua amb el vostre grup i refrescar-vos 
durant els mesos de més calor.

Caixa jocs d’aigua: posem a la vostra disposició una caixa amb material 
bàsic per a que pugueu fer jocs d’aigua amb el vostre grup i refrescar-vos 
durant els mesos de més calor.

1€

Tarifes i Calendari Condicions de reserva VULL RESERVAR
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TARIFES I  CALENDARI

Temporada Vermella (octubre, novembre, març, abril, maig i juny)
La

Castanyada
La

Pasqua
Ja hem

acabat el curs
Súper

gimcana
La Casta-
halloween

Missió:
informe 7-90

Petit/a granger/a/
Secrets de la granja

Aventura de les emocions/
Emocions i aventures

Petit/a explorador/a/
Explorem la natura

Aventura 
animal Descoberta Monitor/a extra

Activitats
de matí 12,90€ 12,90€ 12,90€ 12,90€ 12,90€ 12,90€ 11,90€ 11,90€ 11,90€ 11,90€

10,90€/
14,90€

2,90€/infant (mínim 30 infants)
disponible fins les 13:15/13:30

Activitats
tot el dia 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 14,90€ 14,90€ 14,90€ 14,90€ -

EXEMPLE HORARI ACTIVITATS DE MATÍ
10:00h Arribada i esmorzar
10:45h Inici activitats (amb els monitors/
es de Granja d’Aventura Park)

EXEMPLE HORARI ACTIVITATS
DE TOT EL DIA
10:00h Arribada i esmorzar
10:45h Inici activitats (amb els monitors/
es de Granja d’Aventura Park)

13:15h Dinar
14:15h Descans i temps lliure
15:30h Recollir
16:00h Tornada a l’escola 

13:15h Dinar
14:15h Activitat de tarda (escollir pàg. 41)
15:00h Descans i temps lliure
15:30h Recollir
16:00h Tornada a l’escola 

Temporada Blanca (setembre, desembre, gener i febrer)
Súper

gimcana
Missió:

informe 7-90
Petit/a granger/a/

Secrets de la granja
Aventura de les emocions/ 

Emocions i aventures
Petit/a explorador/a/

Explorem la natura Aventura animal Descoberta Monitor/a extra

Activitats
de matí 11,90€ 11,90€ 9,90€ 9,90€ 9,90€ 9,90€

8,90€/
12,90€

2,90€/infant (mínim 30 infants)
disponible fins les 13:15/13:30

Activitats
tot el dia 14,90€ 14,90€ 12,90€ 12,90€ 12,90€ 12,90€ -

Si voleu contractar
 un/a monitor/a extra,

cal que ho comuniqueu
en el moment de fer

la pre-reserva.

Índex
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VULL RESERVAR

QUÈ NECESSITEM SABER?

Dia que voleu venir

Nom de l’escola

Número de telèfon i e-mail del/ de la responsable

Curs i nº d’infants i mestres

Activitat que voldreu fer

Per a fer la vostra pre-
reserva, cal que contacteu 
amb nosaltres per conèixer 
la disponibilitat. Rebreu un 
e-mail de confirmació i la 

documentació
corresponent.

1

Per a confirmar la vostra 
pre-reserva, caldrà que 

feu una bestreta del 30% 
del total reservat i que ens 
reenvieu la documentació 

degudament omplerta.

2

Guardarem la vostra pre-
reserva durant 14 dies 

naturals, si passat aquest 
termini no l’heu confirmat 
(pas 2), desbloquejarem la 
data i quedarà disponible 

de nou.

3

Planifica la teva sortidaComplements de tarda Tarifes i Calendari Condicions de reserva
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CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT

Planifica la teva sortida

RESERVO!
• Qualsevol activitat contractada, inclou l’estada al parc de 10:00h a 

16:00h.
• El mínim d’infants per a reservar qualsevol activitat és de 30, excep-

te en el cas de la “Descoberta Granja d’Aventura Park”, que és de 50.
• Per a fer la vostra pre-reserva, cal que contacteu amb nosaltres per 

conèixer la disponibilitat. Rebreu un e-mail de confirmació i un do-
cument de reserva.

• Per a confirmar la pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% 
del total reservat i que ens reenvieu el document de reserva degu-
dament omplert.

• Guardarem la vostra pre-reserva durant 14 dies naturals*, si pas-
sat aquest termini no l’heu confirmat, desbloquejarem la data i que-
darà disponible de nou.

• En cap cas Granja Aventura SL retornarà els diners de la bestreta.
• Qualsevol canvi en la vostra reserva (data i/o activitats) s’ha de co-

municar a Granja Aventura SL amb un mínim de 30 dies d’antelació. 
Si voleu modificar la reserva fora d’aquest termini, Granja Aventura 
SL aplicarà un 25% de recàrrec a la vostra factura final.

*Per a les sol·licituds de pre-reseva amb menys de 30 dies d’antelació, 
aquest termini es pot veure modificat.

CONFIRMACIÓ D’INFANTS I PAGAMENT:
• L’escola és la responsable de confirmar, per correu electrònic, el núme-

ro d’infants assistents com a molt tard 14 dies (naturals) abans de la 
sortida. 

• En cas de no efectuar aquesta confirmació en el termini establert, es 
donaran per confirmats l’últim nombre d’infants que ens hagueu apor-
tat.

• En el cas que el dia de la vostra sortida el nombre d’infants sigui inferior 
al confirmat, es facturarà com a mínim el 90% de les places confirma-
des (sempre que no sigui inferior a les places mínimes de reserva).

• El pagament restant el podeu fer en efectiu, targeta o xec el mateix dia 
al parc; però us recomanem fer-lo amb transferència. En aquest cas cal 
que ho feu amb antelació i ens reenvieu el comprovant de pagament a 
“escoles@granjadaventurapark.com”, com a molt tard el dia abans de 
la sortida. En cas d’incompliment d’aquesta condició, la factura final 
tindrà un recàrrec del 5%. 

• Els dies 27 i 28 d’octubre i tots els divendres, les activitats tindran un 
suplement del 5% en el total reservat. 

METEOROLOGIA:
• En cas que les condicions meteorològiques siguin adverses, Granja 

Aventura SL es reserva el dret de canviar la data per motius de segu-
retat.

• En cas que l’escola vulgui un canvi de data per condicions meteorolò-
giques adverses i Granja Aventura SL no ho consideri necessari, es pot 
aplicar fins a un 25% de recàrrec a la factura final.

• Tots els canvis de data estan subjectes a disponibilitat.

ACTIVITATS:
• Totes les nostres activitats dirigides amb infants d’educació 

primària duren 2:45h: comencen a les 10:45h i finalitzen a la 13:30h 
(podeu consultar l’horari establert de cada activitat a la seva pàgina 
corresponent) i amb infantil 2:30h: de 10:45h a 13:15h

• Granja Aventura SL recomana notificar el més aviat possible l’aug-
ment en el nombre de places reservades ja que aquestes estan 
subjectes a aforament i la ràtio de les activitats (monitor/infant) es 
calcula en base a les places confirmades.

• Algunes activitats poden estar sotmeses a canvi.

US INFORMEM QUE:
• L’escola és responsable de respectar la normativa del parc i en el 

cas que es causin desperfectes, aquests aniran a càrrec seu.
• Els i les mestres són els i les responsables de l’ordre, control i vi-

gilància dels infants durant tot el dia (excepte activitat amb moni-
tors/es).

• L’accés al parc pels/per les mestres és gratuït.
• A primera hora del matí, els/les mestres gaudireu d’un petit esmor-

zar cortesia de la casa, moment en el qual se us farà entrega del 
planning del dia i se us facilitarà tota la informació necessària per 
gaudir al màxim del vostre dia al parc.

• Us reservarem un espai a la zona de pícnic on podreu deixar les 
vostres coses al llarg del dia.

• El servei de bar no està disponible entre setmana, però disposeu de 
màquines de vending (disponibles durant tota l’estada).

• El nostre personal vetlla perquè trobeu el parc en les millors condi-
cions possibles, així doncs preguem que tingueu cura de l’espai i el 
deixeu tal com us l’heu trobat!

Complements de tarda Tarifes i Calendari VULL RESERVAR
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QUÈ CAL QUE PORTEM?

Quan fa fred

Esmorzar, dinar i ampolla emplenable d’aigua
 

Jaqueta i calçat esportiu
(Botes d’aigua si ha plogut els dies anteriors)

Quan fa calor

Esmorzar, dinar i ampolla emplenable d’aigua
 

Roba i calçat esportiu +
Roba de recanvi (per si ens mullem)

 
Gorra, crema solar i antimosquits

(primavera i estiu)
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TORNAR A L’INICI

escoles@granjadaventurapark.com · T. 93 595 77 77
www.granjadaventurapark.com

COM
ARRIBAR?

mailto:escoles%40granjadaventurapark.com?subject=
http://www.granjadaventurapark.com
https://www.google.com/maps/place/Granja+d'Aventura+Park/@41.549411,1.972196,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x745de086d68a6e50!8m2!3d41.549411!4d1.972196
https://www.instagram.com/granjaaventurapark/
https://www.facebook.com/granjaaventurapark

