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INFANTIL, de 3 a 5 anys.
EXPLOREM EL BOSC I DESCOBRIM ELS PONIS I ELS CAVALLS

-Fem d’exploradors! Itinerari de descoberta sensorial
Fomentar la curiositat i respecte, i que s’expressin amb diferents llenguatges a
través dels sentits. Descobrirem la tipologia de boscos i ecosistemes que ens
envolten tot realitzant un itinerari de descoberta vivencial on ells i elles seran
les protagonistes.
-Taller descoberta de ponis i cavalls a càrrec de la nostra equinoterapeuta.
Observarem com viu la manada, què mengen?, com viuen?, com es relacionen
entre ells?, Quines son les diferències principals entre ponis, cavalls i rucs?.
Observarem les diferents parts de l'animal i explicarem com ens hem d'apropar
i presentar-nos perquè tots ens sentim segurs. Ens relacionarem amb ells i
descobrirem de ben a prop les diferents textures del seu pèl, quina olor fan?.
Quins sorolls fan?. I els Raspallarem el pèl i les crineres.
-Itinerari de lleure
Prioritzem jocs per aprendre a conviure, autonomia personal i col·laboració
amb el grup.

AVENTURA I JOCS PER EXPRESSAR I CRÉIXER.

-Circuit d’aventura “El Cargolet”
Treballarem el moviment i la coordinació en el circuit d’alçada dissenyat per als
més petits del parc.

-Taller descoberta de ponis i cavalls a càrrec de la nostra equinoterapeuta.
Observarem com viu la manada, què mengen?, com viuen?, com es relacionen
entre ells?, Quines son les diferències principals entre ponis, cavalls i rucs?.
Observarem les diferents parts de l'animal i explicarem com ens hem d'apropar
i presentar-nos perquè tots ens sentim segurs. Ens relacionarem amb ells i
descobrirem de ben a prop les diferents textures del seu pèl, quina olor fan?.
Quins sorolls fan?. I els Raspallarem el pèl i les crineres.
-Itinerari de lleure
Prioritzarem jocs per aprendre a conviure, autonomia personal i col·laboració
amb el grup.

AVENTURA I GIMCANES D’AIGUA PER FINAL DE CURS I CASALS

-Circuit d’aventura “El Cargolet”
Treballarem el moviment i la coordinació en un circuit d’alçada dissenyat per als
més petits del parc.
-Taller descoberta de ponis i cavalls a càrrec de la nostra equinoterapeuta.
Observarem com viu la manada, què mengen?, com viuen?, com es relacionen
entre ells?, Quines son les diferències principals entre ponis, cavalls i rucs?.
Observarem les diferents parts de l'animal i explicarem com ens hem d'apropar
i presentar-nos perquè tots ens sentim segurs. Ens relacionarem amb ells i
descobrirem de ben a prop les diferents textures del seu pèl, quina olor fan?.
Quins sorolls fan?. I els Raspallarem el pèl i les crineres.
-Itinerari de lleure (variant d’estiu amb jocs d’aigua)
Prioritzem jocs per aprendre a conviure, autonomia personal i col·laboració
amb el grup.

PRIMÀRIA C.I. de 6 a 8 anys.
AIRANATURA AMB ELS CINC SENTITS. ETOLOGIA DE PONIS I
CAVALLS.

-Itinerari sensorial i descoberta de la natura.
Descobrirem la tipologia de boscos i ecosistemes que ens envolten tot realitzant
un itinerari vivencial on ells i elles seran els protagonistes. La eina principal per
treballar seran els nostres sentits, tacte, vista i oïda per descobrir formes i
textures de diversos elements, arbres, sons dels ocells i imatges d’animals
amagats als seus hàbitats, per treballar molts continguts relacionats amb el
medi i els elements que el composen i hi conviuen.
-Taller de confiança i circuit d’agility a càrrec de la nostra equinoterapeuta.
Observarem com viu la manada, què mengen? com viuen? com es relacionen i
comuniquen entre ells? Quines son les diferències principals entre ponis, cavalls
i rucs?
Explicarem les diferents parts de l'animal, la seva sensibilitat extrema i la
importància dels 5 sentits. Ens relacionarem amb ells i descobrirem de ben a
prop les diferents textures del seu pèl, quina olor fan? Quins sorolls fan?
Tindrem l’oportunitat d’acariciar-los, raspallar-los i un cop creat un vincle de
confiança i respecte, ens acompanyaran caminant a descobrir el bosc de ribera
i/o realitzar un circuit d’obstacles amb laberints, ponts i ziga-zagues.

EMOCIONS D’ALÇADA, AVENTURES I REPTES

-Circuit d’aventura El Picot (primer curs, 6 anys, el Cargolet)
Ponts, cables, xarxes, tirolines...Viurem l’experiència de pujar a un circuit
d’alçada adequat a les necessitats del grup. Una bona situació per treballar
valors tant personals com de grup.
-Tirolina de la llacuna
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna.
-Itinerari de jocs i reptes
Diferents espais repartits per la finca on es podran realitzar dinàmiques i jocs
dinamitzats pels nostres monitors on es podran treballar des de la cooperació
fins a la superació personal sempre des d’una vessant lúdica.

AVENTURA I GIMCANES D’AIGUA PER FINAL DE CURS I CASALS

-Circuit d’aventura El Picot (primer curs, 6 anys, el Cargolet)
Ponts, cables, xarxes, tirolines...Viurem l’experiència de pujar a un circuit
d’alçada adequat a les necessitats del grup. Una bona situació per treballar
valors tant personals com de grup.
-Tirolina de la llacuna.
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna.
-Itinerari de jocs i reptes. (Variant d’estiu, amb jocs d’aigua.)
Diferents espais repartits per la finca on es podran realitzar dinàmiques i jocs
dinamitzats pels nostres monitors on es podran treballar des de la cooperació
fins a la superació personal sempre des d’una vessant lúdica. En aquest cas es
disposarà de punts d’aigua i dinàmiques especialment dissenyades per estar
contínuament en remull.

PRIMÀRIA C.M.-C.S. 9 a 12 anys
FEM EQUIP 1: JUNTS HI GUANYEM

-Tirolina de la llacuna
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna.
-Cohesió de grup enmig de la manada de ponis i cavalls en llibertat.
Observarem com viu la manada, com es relacionen i comuniquen entre ells i
explicarem les característiques físiques, la sensibilitat extrema dels seus 5
sentits i la importància del paper de la manada per a garantir la seva
supervivència.
Tindrem l’oportunitat d’acariciar-los, raspallar-los i un cop creat un vincle de
confiança i respecte, ens acompanyaran caminant a descobrir el bosc de ribera
i/o realitzar un circuit d’obstacles amb laberints, ponts i ziga-zagues i farem
dinàmiques peu a terra on practicar la comunicació i el treball en equip entre
humans i cavalls per aconseguir els reptes proposats.

Reptes 2: Jocs lúdics i d’equip.
Diferents espais repartits per la finca on es realitzaran dinàmiques i jocs
dinamitzats pels nostres monitors on es podrà treballar des de la cooperació
fins a la superació personal sempre des d’una vessant lúdica.

EMOCIONS D’ALÇADA, AVENTURA I REPTES

-Circuit d’aventura El Picot.
Ponts, cables, xarxes, tirolines...Viurem l’experiència de pujar a un circuit
d’alçada adequat a les necessitats del grup. Una bona situació per treballar
valors tant personals com de grup.
-Tirolina de la Llacuna
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina Xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna.
-Reptes 3: Itinerari de reptes i obstacles
Diferents espais repartits per la finca on es realitzaran dinàmiques i jocs
dinamitzats pels nostres monitors on s’hi combinaran tant proves físiques,
d’equilibri com lúdiques i de cooperació.

CIRCUITS D’AVENTURA I GIMCANES PER FINAL DE CURS I
CASALS

-Circuit d’aventura El Picot.
Ponts, cables, xarxes, tirolines...Viurem l’experiència de pujar a un circuit
d’alçada adequat a les necessitats del grup. Una bona situació per treballar
valors tant personals com de grup.
-Tirolina de la Llacuna
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna.

-Reptes 2 i 3:
Jocs lúdics i d’equip i reptes i obstacles. Escollir entre l’opció I jocs a la zona del
Tir amb Arc o a la zona del Boulder d’escalada. Variant d’estiu incorporant
aigua als jocs.

ESO-BATXILLERAT, de 13 a 18 anys.
FEM EQUIP 2: REPTES COOPERATIUS I VALORS DE GRUP

-Cohesió de grup, confiança i autoestima enmig de la manada de ponis i
cavalls en llibertat a càrrec de la nostra equinoterapeuta. No monta.
En una manada de cavalls en llibertat, la importància d’estar en sincronia i
respectar els rols de cada membre, resulta imprescindible per a garantir la
supervivència del grup ja sigui a l’hora de buscar menjar i aigua o evitar
possibles perills.
Enmig de la manada, explicarem les característiques físiques i la sensibilitat
extrema dels seus 5 sentits per comprendre com es relacionen i comuniquen
entre ells i tindrem l’oportunitat d’apropar-nos per acariciar-los i crear un vincle
de confiança, respecte i estima on tots ens sentim que hi formem part i segurs.
A continuació es proposaran dinàmiques peu a terra, sense muntar però havent
de guiar i interactuar amb els cavalls, on per aconseguir cada repte serà
necessari despertar la creativitat, talents individuals, companyerisme i
col·laboració de tot el grup.
- A escollir entre Jocs de cooperació o cursa d’orientació per equips
L’objectiu principal d’aquesta activitat és, mitjançant dinàmiques i jocs que ens
porten a situacions concretes, aconseguir que el grup classe funcioni com un
equip i que els participants puguin veure en primera persona com les seves
accions sempre afectaran a la resta del grup.
-Tirolines Xtrem
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna i acabarem pujant
a la tirolina arbre - arbre més llarga del país de 260 metres

100% CIRCUITS D’AVENTURA EN ALÇADA

-Circuits d’aventura
Es realitzaran tants circuits com doni temps segons el ritme del mateix grup
dins del temps establert d’activitat. Es podrà adaptar sempre a les necessitats
del grup.

CIRCUITS D’AVENTURA, ORIENTACIÓ I OBSTACLES PER EQUIPS

-Escollir entre Picot 1, Picot 2 o Astor.
Ponts, cables, xarxes, lianes, tirolines...Viurem l’experiència de pujar a un circuit
d’alçada adequat a les necessitats del grup. Una bona situació per treballar
valors tant personals com de grup.
-Gran Duc i la tirolina de la Llacuna.
Emoció i adrenalina. Ens podrem llençar a més de 7 metres d’alçada per la
tirolina xtrem de 150 metres que passa per sobre la llacuna.
-A escollir entre circuit d’orientació per equips o Circuit d’obstacles amb aigua
(variant d’estiu)
L’objectiu principal d’aquesta activitat és, mitjançant dinàmiques i jocs que ens
porten a situacions concretes, aconseguir que el grup classe funcioni com un
equip i gaudeixin d’unes activitats de lleure dissenyades per passar-ho bé i
remullar-se si es vol.

ALGUNS DELS NOSTRES ESPAIS

PER RESERVAR LA SORTIDA DEL TEU GRUP A AIRANATURA
●

Envia’ns un email a info@airanatura.com amb el teu Nom i cognoms, Càrrec,
email i telèfon de contacte, Centre, curs , nº de nens/es i dia que voleu venir
● Pots fer el mateix per whatsapp al 616 79 46 05
● També ens pots trucar a AIRA els matins de 10 a 15h al 937 37 99 33

ENS POSAREM EN CONTACTE AMB TU PER CONFIRMAR-TE LA PRE-RESERVA I
AMPLIAR-TE INFORMACIÓ.

