
Parc d’Aventura Anigami 

Catàleg d’activitats 

per escoles 2017-18 
info i reserves: 93 744 72 95   





Activitats per escollir: 
 

1. Parc infantil. Castell inflable + Xiquiparc. De 3 a 10 anys. 
2. Castell de boles. Circuit d’obstacles gegant amb piscina de boles i tobogans. De 3 a 10 anys 
3. Circuit d’habilitats. Circuit de plataformes aèries per a petits. A partir de 6 anys. 
4. Jocs de cucanya. Circuit de jocs tradicionals on mesurar les habilitats. A partir de 6 anys 
5. Taller granja d’animals. Granja amb gallines, xais, paons reials, faisans, cavall i burro. A partir de 6 anys. 
6. Taller de malabars.  Taller de fabricació i pràctica de boles de malabars. A partir de 6 anys. 
7. L’enigma ou + manilles. Taller de resolució de figures en puzzle gegant + prova d’escapament amb manilles A partir de 6 anys. 
8. Taller de Rissoclown. Taller on riure i interactuar amb els altres serà l’objectiu. A partir de 8 anys.  
9. Pont de mico + tirolina gegant. Pont de mico + tirolina de 200 metres pel mig del bosc. A partir de 8 anys.  
10. Rocòdrom. 4 vies d’escalada en rocòdrom amb diverses dificultats. A partir de 8 anys. 
11. Camp de tir amb arc. Camp de tir amb arc fix amb dianes mòbils i estàtiques. A partir de 8 anys. 
12. Camp de tir amb sarbatana. Un a forma original de mesurar la punteria. A partir de 8 anys 
13. Prova d’enginy i astúcia. Jocs que fan rumiar i trobar les solucions. A partir de 8 anys. 
14. Circuit de slackline. Recorregut d’equilibri  sobre cinta plana a poca alçada. A partir de 8 anys. 
15. Prova Humor Amarillo. Prova d’habilitat per equips a l’estil Humor Amarillo. A partir de 10 anys 
16. Circuit d’orientació: Recorregut adult i recorregut infantil  lliure pel bosc amb 10 balises cadascun. A partir de 10 anys. 
17. Cursa Rogaine: Recorregut forestal d’estratègia per equips on per sumar punts. A partir de 10 anys. 
18. Circuit aeroforestal. Recorregut aeri , entre arbres, format per 14 ponts i una tirolina. A partir de 10 anys. 
19. Cursa de relleus. Recorregut per equips amb esquís múltiples i bigpacks. A partir de 10 anys. 
20. Geocaching. Mitjançant l'ús d’un smartphone o descobrirem l'enigma de la mòmia de Casserres. A partir de 10 anys 
21. Ecoparc. Espai natural amb pedres i troncs on practicar i desenvolupar l’equilibri . A partir de 10 anys 
 

Com preparar una sortida de grup ideal i econòmica? 
1: Cal dividir el grup en equips d’entre 10 i 15 persones tenint en compte les franges d’edat.  
 (Un grup de 60 persones pot fer entre 4 i 6 equips d’entre 10 i 15 participants)  
2: Cal seleccionar un número d’activitats igual al número d’equips resultants. (4 equips = 4 activitats per exemple) així no hi haurà cap 

equip parat. Les activitats es realitzaran per equips (sempre respectant les indicacions per edats) de forma rotativa i en franges de 30-
40 minuts. A cada equip hi haurà un adult tutor i acompanyat . 

4: Si no trobeu la formula exacta o teniu dubtes, us ajudem a trobar-la, truqueu-nos 93 744 72 95. 

 
Al Parc s’hi arriba en bus fins al pàrquing.  
Disposareu de lavabos i zona de picnic on podeu contractar un càtering o bé dur-vos l’àpat.  
Al Parc trobareu màquines de begudes i snacks. No disposem d’aigua de xarxa. 



Preus vàlids sols per a dies laborables. Reserva per a festius, 20 % extra.  
Per passar de 1/2 dia a 1 dia de durada cal comptar com una activitat extra. 

Ac t iv i tats  p e r  e sco les  te mp orada  2017 - 2018  

10% d’IVA no inclòs 



Per a la contractació d’un servei caldrà acceptar aquestes condicions o  bé debatre-les abans ... 

Condicions de contractació de serveis:  
Anigami es reserva el dret d’alterar i/o anular el contingut de l’activitat per casos de força major o per tal de  garantir les 
condicions de seguretat dels participants.  
Anigami es reserva el dret d’expulsar de l’activitat un o més individus que amb la seva conducta posin en  perill la seva 
seguretat, la del grup o de l’equip de guies.  
El client manifesta estar en bones condicions de salut i disposar de roba i calçat adequat per a l’activitat. En cas contrari 
notificarà qualsevol irregularitat en el moment de contractar el servei perquè es prenguin les mesures oportunes.  
Les reserves es realitzaran amb un mínim d’antelació de 15 dies efectuant un prepagament del 20% del valor  del servei 
contractat. 
El client (L’escola o centre educatiu) es fa responsable d’obtenir les autoritzacions de participació per als menors de 14 anys. 
El tutors o mestres es faran responsables del bon comportament del grup vers els companys, els guies i les instal·lacions. 
El client cedeix els drets d’imatge sobre les imatges preses durant el transcurs de les activitats per a futures promocions i la 
web de l’empresa, podent manifestar el contrari adreçant una carta a les nostres oficines.  
Anigami està inscrit al Registre General d‘Empreses Turístiques d‘Aventura amb el nº de signatura A-8-SB i reuneix els 
requisits exigits per l'article 4 del decret 81/1991 de 25 de març del Departament de Consum, Comerç i Turisme DOGC  nº 
134 de 24.04.1991 a les empreses dedicades a l'organització d'activitats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura.   
Per a la contractació dels serveis d' Anigami Aventura SL caldrà acceptar aquestes clàusules o bé debatre-les abans de l’inici 
del servei, en cas doncs de contractar serveis, es donaran per acceptades.  
Caldrà signar la documentació de l’activitat avans d’iniciar el servei. 
Condicions d’anul·lació de l’activitat:  
Anul·lació per part del Client (mal temps, malaltia,..)  
L’activitat es podrà anul·lar fins a 5 dies abans i es podrà recuperar el 100% de l’import de la bestreta.  
Si es fa en qualsevol termini inferior a 5 dies,  Anigami retindrà l’import de la bestreta, que es podrà utilitzar el dia que es 
vulgui per a la mateixa o una altre activitat en un període màxim d’un any.  
Anul·lació per part d’ Anigami (qüestions de seguretat i/o altres)  
En qualsevol dels casos d’anul·lació d’un servei per part d’ Anigami, o bé es retornarà el 100% del diners o bé es compensarà 
amb una activitat similar.  
Anul·lació durant l’activitat  
Si s’anul·la el servei un cop iniciada l’activitat, es cobrarà el 100% del total.  
Si un client deixa de fer l’activitat per lesió o malaltia, se li retornarà el 100% dels diners.  
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