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Veniu a gaudir a plena natura! 
 
AULA D’ENTORN RURAL CAN BOSC_____________ 
(Breda – La Selva) www.canbosc.cat 
 
A 1 hora de Barcelona - A 1 hora de Girona 
 

Un espai diferent!! 
Meravelloses vistes del Parc Natural del Montseny 

Ambient harmoniós en contacte amb la natura  
Envoltats d’animals (cavalls, daines, ponis, conills,...) 

  
L’espai ideal per ... 

UNA CONVENCIÓ 
UNA REUNIÓ DE TREBALL 

UNA JORNADA DE FORMACIÓ 
UNA PRESENTACIÓ DE NOUS PRODUCTES 

UNA JORNADA LÚDICA AMB ELS COMPANYS 
UNA TROBADA FAMILIAR 

... UN ESPAI PER NO FER RES!!! 
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INSTAL·LACIONS: 
 
PÀRQUING AMPLE PER COTXES I AUTOCARS 
 
ZONES DE PICNIC AMB MENJADORS I PORXOS COBERTS (TAULES, BANCS I CADIRES) PER A 500 PAX. 
 . 5 barbacoes (amb graella i llenya) 
 . 15 cabanyes / porxos de 14 places 
 . Menjador de fusta cobert i tancat per 120 places 
 . Porxo cobert de 145 places amb 9 taules  
 
1 CAMP DE FUTBOL D’HERBA I GRANS ESPLANADES 
 
ZONA D’ANIMALS, HORT I BOSC 
 
ZONA AMB JOCS INFANTILS 

 
 
 
 
 

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

 
Us proposem diferents activitats i serveis que us ajudaran a organitzar la 

jornada. 
 

PROGRAMA D’ANIMACIÓ  
Activitats amb animadors 

 
SERVEI DE CÀTERING O SERVEI RESTAURANT 

Esmorzars, refrigeris, dinars,... . 
 

ALTRES: Música, transport, records,... . 
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PROGRAMA D’ANIMACIÓ: 
Activitats dissenyades amb la finalitat de crear un espai lúdic, de 
relació i de bon humor entre els companys de feina.  
 
. Dirigides per un equip d’animadors. 
. Les activitats es desenvolupen pels espais exteriors de Can Bosc. 
. Durada: 1,5 hores / activitat. A concretar activitats especials. 
. Totes les activitats les podem adaptar a persones amb mobilitat reduïda. 
. Per  a grups superiors a 50 persones us ajudem a escollir l’activitat. 
. Per a trobades familiars organitzem “La Fira” – diferents activitats de participació lliure adreçades a 
tots els públics (infants, joves, adults,...).  A concretar. 
 
 
 

  “La Gran Burrada” Gimcana Els reptes de Can Bosc 
Creieu que esteu preparats per superar els nostres reptes? Mai passareu una estona tant divertida 
amb proves tant esbotjarrades 
En petits equips haureu de demostrar les vostres habilitats i superar  mil i un repte per arribar al final. 
Quin equip guanyarà?? 
 
Ex. reptes: Muntar una tenda campanya,  transportar ous sense que es 
trenquin, ficar-li la cua al ruc, ... . 
 
Cal dur: Roba i calçat còmode. 
 
 
 

 Anem a jugar!   
“Jocs de pagès, de muntanya i tradicionals” 
Recull de jocs tradicionals d’ahir, ara i sempre, explicats pels  
pagesos de les contrades. 
Deixem sortir al nen que tots tenim dins! I anem a gaudir  
com mai! 
 
Ex. jocs: Punteria ferradures, bitlles catalanes, .... 
 
Observacions: Disposem de jocs  que no cal dur  
roba ni calçat còmode. A concretar. 
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 No perdem el nord! 
                                   “Joc d’Orientació” 
Esteu preparats per viure l’aventura? Voleu endinsar-vos pels camins 
sense saber on aneu? Creieu que podeu aguantar l’emoció? 
 
Fem equips, quedem a un punt de partida,  i després de superar diferents 
fites, proves, missatges,... quin equip arribarà el primer? Proves d’enginy i 
habilitats puntuables. 
 
Espai: Exteriors delimitats. 
Observacions: Cal tenir en compte que s’ha de caminar uns 2 km aprox. 
Per realitzar aquest joc d’orientació, tant sols cal tenir un nivell bàsic d’orientació i moltes ganes de 
passar-ho bé (“és un joc”). 
 

 “Espai kit Kat” 
Espai dissenyat per “desconnectar 30 minuts” de les sessions de 
feina. 
A l’exterior  de la sala de reunió s’instal·laran vàries activitats 
lúdiques. 
Ex. jocs: Mini tennis – taula, jocs d’enginy i tradicionals, jocs de circ, 
xarxa voleibol – herba,... 
Espai:  Exteriors. 
 
Durada: A concretar.     
Observacions: Disposem de jocs  que no cal dur  
roba ni calçat còmode.  
Es pot adaptar a un espai interior.  
 

   “El gran concurs” 
Molta sort, habilitat, enginy, ... i bon humor us faran falta per guanyar el 
gran concurs. Jocs dinàmics d’interior.   
 
Espai: Sala interior. 
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HORARI ORIENTATIU:  
10.00 h. Trobada del grup a Can Bosc 
              Esmorzar 
11.00 h. Inici Activitat lúdica 
13.00 h. Final Activitat 
             Refrigeri  
14.00 h. Us zona picnic o dinar al Restaurant Can Mariano 
             Fins un altre! 
 
**Si desitgeu fer us de la zona picnic, Can bosc està obert fins a les 18 h. 
 

Altres serveis: Què us ve de gust???   

Esmorzars, refrigeris, dinars,... 
 
. Disposem de serveis de càtering, restaurants propers amb menús,... . 
. Pressupostos  a mida segons demanda. 

 
PREUS: 

Activitat lúdica (2 hores): 21 € / pax. 
**El grup no es queda a gaudir de l’espai. 
 
Activitat lúdica i ús espais (zona de picnic, menjador,...): 24 € / pax. 
Us barbacoa (1,5 hores): 8 € / barbacoa 
**Inclou graella i llenya 
Gaudir de l’espai sense activitat: 7 € / pax. 
 
**Grup mínim 12  persones o pagar grup mínim en tots els serveis i activitats. 
 
**Descomptes per a grups a partir de 50 pax. 
 
IVA 10 % Inclòs 
 
Horari Can Bosc 
Tardor i Hivern de 10 h a 18 h 
Primavera i Estiu de 10 h a 19 h 
Imprescindible reserva prèvia. 
 
 
OBSERVACIONS GENERALS:  
. Horari a concretar segons programació de la jornada. 
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 30 %. La resta es pagarà el dia del servei. 
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