TURISME ESCOLAR AL VALLÈS

Un món per a descobrir ben a prop de casa
Quina millor manera per a conèixer l’obra de Josep
Maria Folch i Torres que visitar la seva Fundació a Palausolità i Plegamans i quedar-nos a dinar al Parc del Fum?
Voleu ser futurs paleontòlegs? Doncs per a descobrir els
secrets dels dinosaures cal que aneu al Museu de l’Institut
Català de Paleontologia a Sabadell.
Sabíeu que la Col Brotonera és típica de la nostra
comarca i que al Vallès encara hi queden Vinyes i oliveres
centenàries? Aneu a visitar els Horts de l’Heura a Terrassa
i descobrireu el cicle de la Col Brotonera, o passeu per Can
Morral del Molí a Ullastrell i us explicaran el cultiu de la vinya!
Sabíeu com era la vida en un monestir benedictí?
Voleu conèixer l’arquitectura medieval? Als Museus de Sant
Cugat del Vallès us ho explicaran tot fent tallers, visites
teatralitzades i espectacles educatius.
Us agradaria saber més de l’ofici de forner? Voleu
conèixer com funcionava un antic molí fariner hidràulic?
Al Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata de
Ripollet us en donaran les respostes i després podeu aprofitar
per anar a fer un mos al Parc dels Pinetons.
Diuen que una imatge val més que mil paraules....
què us semblaria endinsar-vos en la fascinant època del
Modernisme passejant pels carrers de Terrassa, visitant
la Casa de les Aigües de Montcada i Reixac, fotografiant

les escoles Ribes de Rubí o fent un taller al Museu d’Art de
Cerdanyola del Vallès,... ?
Camins, cursos fluvials, geologia, fauna, flora,...
el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac o la Serra
de Collserola esdevindran l’escenari idoni per a fer grans
descobertes de l’entorn!
El Vallès Occidental ens ofereix un gran ventall de
propostes educatives per a descobrir i experimentar allò que
ens expliquen els llibres. Aquest manual aplega diferents
recursos per a l’aprenentatge, l’ensenyament o la recerca que
podem trobar en el nostre entorn més proper. La finalitat
és acostar-los als centres educatius i esdevenir una eina útil
per a preparar les sortides. Les propostes que trobareu en
aquesta guia també poden gaudir-se amb família o amb un
grup d’amics.
Aquest manual serà, de ben segur, un bon complement
per a les matèries educatives en tots els seus àmbits de
treball: educació ambiental, història i patrimoni, ciència i
tecnologia,...
Com veureu, les propostes que ens ofereix el territori són
múltiples.

Us animem a descobrir-les!
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Albergs – Cases de Colònies
Alberg Molí de Sant Oleguer (Sabadell)
*Municipis propers al Vallès Occidental.

Serrat de les Pedres
954

B-124

Gallifa

el Marquet
de les Roques

Sant Llorenç
Savall

12

Montcau

BP-1241

1057

Ri
Sant Sebastià
de Montmajor

B-124

Sant Llorenç
del Munt

Sant Feliu
del Racó

Castellar
del Vallès

BV-1249

B-122

BV-1212

Vacarisses
Matadepera

rrent de Colobrers

Castell
de Castellar

16

9
BV-1248

B-40

Puig Ventós

B-124

el

TERRASSA
14

594

13
15
9
17
16
19
18

B-121

B-120

17

Viladecavalls

9

C-58c

5

C-58

Ullastrell

C-16

ll

4

Aeroport
de Sabadell

Badia
del Vallès

C-1413

Bellaterra

el
Llo
bre
t

ga

Castellbisbal 1

11

2

14

6 Ripollet

1
PARC
DE COLLSEROLA

Valldoreix

BV-1415
BP-1417

Sant Medir

les Planes

BV-1411

Ca n’Oliver

10

A-2

C-16

2

5 del Vallès
4
Parc Tècnològic
BP-1413
4 del Vallès
Montcada
3
4
Sant Cugat
3 Poblat ibèric
i Reixac
del Vallès

Celler
Modernista

AP-7

7

B-141

Cerdanyola

B-30

B-150

AP-7

la Llagosta

Universitat
Autònoma de
Barcelona

BV-1414

13

Santa Perpètua
de Mogoda

B-140

Barberà
del Vallès

7

Rubí

1
C-59

Polinyà

1

Sant Muç

7

6

la Salut
de Sabadell

Torre
SABADELL
de l’Aigua

ESPAI NATURAL
DE GALLINERS

8

el Castell

C-155

8

C-243c

3

C-1413a

po

10
6
9 12
11 8

SERRA
BP-1503

B-151

Ri

Sant Quirze
del Vallès

les Fonts

BV-1202

5
Palau-solità i
Plegamans

8

Torrebonica

N-150

BV-1203

B-142

C-58

òs

C-58

Sentmenat

To

BV-1211

15

C-1413a

C-1415a

2

1

C-1415a

Caldes
de Montbui

Dolmen de
la Serra Cavallera

C-17

PARC
DE LA SERRALADA
DE MARINA

es

6

Puig de
la Creu
672

oll

Conjunt
de l’Obac

Torrota
de Vacarisses

5

l'Obac

el
B

la Mola
1104

Rellinars

816

el Rip

7

Pic del Vent

3

C-59

a
de Caldes

PARC NATURAL
DE SANT LLORENÇ DEL MUNT
I L'OBAC

er

el Farell

10
la Vallençana

Espais Naturals

6

Parc Natural de la Serra de Collserola*
Ctra. de l’Església, 92. 08017 Barcelona
Telèfon: 93 280 35 52
E-mail: ci@parccollserola.net
Web: www.parcnaturalcollserola.cat
* Proper al Vallès Occidental

Amb el Tibidabo com a turó més emblemàtic, el massís de Collserola és el parc natural de l’àrea metropolitana. Un espai verd de
gran valor natural i cultural que conviu amb un ús sostenible amb
les ciutats que l’envolten. S’hi troba una àmplia mostra d’ambients
mediterranis, amb predomini dels boscos, així com diverses formacions de vegetació baixa. Pel que fa a la fauna, hi són representades pràcticament totes les espècies animals del bosc mediterrani.
El Parc Natural de la Serra de Collserola, de 8.295 hectàrees, s’ha
convertit en escola de natura excepcional, destí excursionista i
zona d’esbarjo popular. Un destí apte per a totes les edats, a poques passes de la ciutat.
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Àrea d’esbarjo de Castellar Vell
Passeig Tolrà, 1. 082011 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 714 40 40

Àrea d’esbarjo municipal situada arran de l’antiga església parroquial de Castellar del Vallès. Està equipada amb una zona de graelles de lliure ús. No hi ha taules ni cadires i és recomanable portar
la llenya i les graelles.
*Per visitar l’ermita cal posar-se en contacte prèviament amb la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Les persones amb mobilitat reduïda, o aquelles que necessitin portar molts estris, poden accedir en vehicle a
Castellar Vell, sol·licitant-ho prèviament a l’Ajuntament.
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Àrea d’esbarjo les Arenes
Ctra. B-124 de Castellar del Vallès a Monistrol de Calders, km 12,3
08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 714 20 75 - 93 714 84 06 y 619 33 08 27

L’Àrea d’Esplai de les Arenes és una zona d’oci i esbarjo, situada en
una franja estreta al costat de la carretera B-124 i el riu Ripoll, que
es troba inclosa dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac. Des de Castellar, s’hi accedeix per la carretera B-124. Passat
el punt quilomètric 12, veurem l’aparcament de l’àrea d’esbarjo a
la dreta de la carretera. Des d’aquí, cal seguir el camí que travessa
el riu per accedir a peu a l’equipament.
Serveis generals
Servei de bar, Lloguer de graelles, Lloguer de taules, Aparcament, Aigua potable
i Sanitaris
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Àrea d’esbarjo de Can Coll

L’àrea recreativa, que configura la porta nord del parc, es troba
en la línia de contacte entre la plana i la muntanya. La zona té un
caràcter seminatural, convivint-hi una activitat agrícola important
juntament amb àrees de vegetació natural molt ben conservades.

Carretera de Cerdanyola a Horta (BV-1415), en el km. 2
08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 935 806 986

És un lloc tradicional per rostir i pícnic dominical i punt de partida
de diversos itineraris a peu i en bicicleta. També compta amb una
esplanada idònia per al joc i el lleure.

*(dimarts tancat)

L’espai condicionat com a àrea recreativa és una antiga peça de conreu de la finca de Can Coll. Molt a prop hi ha els torrents anomenats
de Can Coll i, més avall, de Can Codina, que afegeixen diversitat
ambiental, amb una bona mostra de la vegetació de ribera.
Serveis generals
Bar-Restaurant i quiosc-berenador, separats.
WC adaptat
Accessible en autocar
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Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Ctra. de Terrassa a Navarcles, km 14,8. 08230 Matadepera
Telèfons: 93 831 73 00 (informació del parc)
93 831 83 50 (gestió administrativa)
E-mail: p.santllorenc@diba.cat
Horari d’estiu: De dilluns a diumenge de 10:00 a 15:00 hores
Horari d’hivern: De dilluns a diumenge de 10:00 a 15:00 hores
Obert tot l’any

Un Parc de paisatge singular format per cingles i monòlits de conglomerat rogenc, pinedes i alzinars, canals i torrents. Un massís on
l’ésser humà també hi ha deixat la seva empremta. El monument
més emblemàtic és el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt
que es troba situat al cim més alt, la Mola (1.104 m), destí de moltes rutes i caminades populars. Més exemples d’aquesta empremta són les antigues balmes, grans masies i les restes arqueològiques neolítiques.
En 1972 es va aprovar el primer pla de protecció de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, i el 1987 es va constituir com a parc natural amb
una superfície de 2.655 hectàrees, situades principalment en els
termes de Matadepera i Sant Llorenç Savall.
*Si necessiteu informació més detallada sobre itineraris o activitats consulteu
el Centre Cultural Casa Nova de l’Obac, on disposen d’espais i equipaments per
al desenvolupament de programes culturals, de lleure, de formació i educació
ambiental per a tothom.
Centre Cultural Casanova de l’Obac
Ctra. BV-122 de Terrassa a Rellinars, km 9,8
Apartat de correu 479
08222 Terrassa
Tel. 93 743 54 68 (dissabtes i festius) 93 785 54 61 (visites concertades)
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Àrea d’esplai
del Torrent de l’Escaiola
Ctra. De Mura a Talamanca BV 1221, km 5. 08230 Matadepera
Web: www.torrentdelescaiola.com

Ubicada a l’entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, l’àrea de pícnic del torrent de l’Escaiola pretén donar als
seus visitants una jornada de tranquil·litat i harmonia, en un entorn immillorable.
Serveis generals
Disposa de servei de bar, serveis de lloguer de taules, graelles, venda de llenya,
sanitaris i recollida d’escombraries.
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Les Fonts de Rellinars
Carrer Xiprer, 0. 08299 Rellinars
Telèfon: 93 834 55 92
E-mail: rellinars@diba.cat

Tot i la riquesa hídrica de Rellinars, és un espectacle sorprenent, en
temps de pluges, veure l’abundor d’aquestes fonts amb nombrosos raigs que brollen incansables sobre la riera de Rellinars. S’hi pot
arribar des del camí de l’església o bé a partir del carrer Les Fonts,
seguint antics camins entre vinyes i horts.
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Parc de Colobrers
Al costat de les pistes d’atletisme de Castellar del Vallès
(Club Atlètic Castellar)
08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 714 40 40

Façana verda de Castellar propera al Pla de la Bruguera, i que delimita el terme municipal pel cantó sud-est. Amb una superfície de
80.000 metres quadrats, permet fer recorreguts a peu i en bicicleta. Disposa de mirador, zona lúdica amb gronxadors i un espai de
pícnic. La peculiaritat que trobem al Parc de Colobrers és l’alzina
del forn d’en Quim, un dels arbres monumentals de Castellar, on
abans es trobava un forn rajoler.
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Sant Julià d’Altura
Carretera BV 1248 (Sabadell - Matadepera) Km. 4. 08201 Sabadell
Telèfon: 618 25 42 53
Web: www.santjuliabarbacoes.com

Situada just a la sortida de Sabadell, a l’entrada del bosc de Can
Deu, es troba un indret molt especial i privilegiat que forma part
del parc agrari de Sabadell envoltat d’una natura ideal per endinsar-se, amb camins molt interessants, on l’ermita de Sant Julià,
s’alça orgullosa des del Segle XVI-XVII.
Actualment l’àrea de lleure té una funció preferent com a zona de
picnic, habilitada amb una instal·lació de taules i barbacoes, zona
d’aparcament de grans dimensions i un fàcil accés a l’àrea per a
tothom.
Serveis generals
38 taules amb capacitat de 8 persones per taula
27 barbacoes, lloguer de graelles i venda de llenya
1 barbacoa gran per paelles
Bar, lavabos, aparcament per a cotxes, aparcament per a bicicletes
Activitats
Excursió al bosc de Can Deu
Existeixen diferents rutes per fer a peu o en bicicleta i es pot visitar un mirador
des d’on es veuen la Mola i Castellar del Vallès.
Masia bosc de Can Deu
Situada a l’extrem sud del bosc, la Masia bosc de Can Deu té el seu origen desconegut, si bé la primera documentació que hi ha data es troba a principis del
segle XVII (quan constava que estava habitada per Jaume Deu).
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Parc de la Serralada de Marina*
Ctra. B-500, km 6. 08391 Tiana
Telèfon: 93 395 63 36
E-mail: p.smarina@diba.cat
Web: parcs.diba.cat
Horari (oficina): feiners de 9 a 14 h.
* Proper al Vallès Occidental

Un parc amb una forta pressió humana, però que presenta una
fauna i una vegetació notables i conserva un ric patrimoni històric,
del qual destaquen poblats ibèrics, monestirs i masies.
Limitat a l’oest pel riu Besòs i el Parc Natural de la Serra de Collserola, al nord-oest pel Parc de la Serralada Litoral, aquest espai
natural, de 2.086 hectàrees, té un paper clau com a gran espai
verd, educatiu i de lleure a prop de Barcelona. Podem destacar
el pi pinyer com element predominant de la seva vegetació. Com a
fauna trobem espècies com el cucut reial, la musaranya menuda,
el pica-soques blau i algunes espècies de falcons. A més de l’oferta natural, trobem dos espais de gran interès historicoartístic: el
monestir de Sant Jeroni de la Murtra i la Cartoixa de Montalegre.

Parcs Urbans
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Masia i Parc de l’Hostal del Fum
Pol. Industrial Riera de Caldes, al costat de la Riera
08184 Palau-solità i Plegamans
Telèfon: 93 864 80 56
*Per gaudir d’una visita amb el Tren cal concertar visita.

És un recinte tancat de 35.000 m2 amb vegetació autòctona formada a base de pins, alzines, pollancres i arbres de ribera, entre els
que hi creix, una gran varietat de plantes com la farigola, l’alfàbrega, el romaní i altres espècies aromàtiques pròpies de la vegetació
mediterrània. Les zones arbrades s’alternen amb prats d’herba travessats per camins i un rierol que enllaça diversos estanys d’aigua.
El parc és un espai de refugi de petits mamífers i nidificació d’ocells.
Al Parc de l’Hostal del Fum hi trobem el Tren de Palau, una associació d’aficionats als ferrocarrils. El recorregut en ferrocarril, de
3,1 km, constitueix un medi lúdic i còmode per a la visita del parc,
sent una de les principals atraccions. El tren realitza sortides cada
15/20 minuts i la duració del viatge és d’aproximadament d’uns
20 minuts.
S’hi poden dur a terme moltes activitats a l’aire lliure: passejades a
peu o en bicicleta i també gaudir d’un dia de picnic.
Serveis generals
El parc disposa de taules de fusta, contenidors de deixalles i lavabos.
Aparcament gratuït a l’entrada.
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Parc dels Pinetons
Carrer Balmes, 2. 08291 Ripollet
Telèfon: 93 504 60 00

El gran espai verd del parc dels Pinetons s’ha concebut amb voluntat d’integrar-lo en el paisatge de petites elevacions i planes
del qual forma part. El parc és totalment obert i té una part més
urbanitzada, a tocar de les noves zones residencials de Ripollet, i
una més naturalitzada, que s’identifica amb el paisatge proper.
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Parc de Ca n’Oriol
Carrer Joan Pere Fontanella, 25. 08401 Rubí
Telèfon: 93 860 60 54

El Parc de Ca n’Oriol forma part de la Masia de Ca n’Oriol, antigament coneguda com a Mas Cases Besses. Dins el parc trobem
3 hectàrees amb camps d’esports, esplanades, boscos i camps de
conreu, amb molts espais exteriors polivalents, com ara una pista
multi esportiva, piscina (per adults i nens), dos esplanades, bosc
propi i parc infantil.

21

Parc de La Salut
Ctra. de Caldes C-1413 Km. 24. 08202 Sabadell
Telèfon: 93 745 32 94

L’entorn del Santuari de la Salut és un espai qualificat de parc
periurbà al Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell amb
l’objectiu de garantir i promocionar les seves funcions mediambientals, d’esplai, repòs, esbarjo i lleure per als ciutadans a partir de
la conservació, regeneració i millora de la massa arbòria existent.
El Parc de la Salut és un espai que conté un patrimoni cultural,
històric i paisatgístic en el qual s’integren els diversos elements
culturals, naturals i ecològics.
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Parc de Can Gambús
Parc de Can Gambús. 08205 Sabadell
Telèfon: 93 745 31 00

El parc de Can Gambús disposa d’una àrea de pícnic, i 4 àrees
de jocs infantils, dins les quals hi ha jocs de moviment (gronxadors de diferents tipus, molles, passarel·les i troncs d’equilibri,
estructures de trepa, tirolines, joc simbòlic (casetes i torretes), jocs de manipulació (jocs de “fer pastetes”), jocs musicals
(coixins sonors, passarel·la musical), i pissarres per dibuixar.
També disposa de lavabos públics i d’àrea d’esbarjo per a gossos.
Els recorreguts són majoritàriament accessibles.
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Parc Catalunya
Carrer Prat de la Riba, 104. 08206 Sabadell
Telèfon: 93 727 91 66

El Parc Catalunya es troba al Districte 4 de la ciutat, i està delimitat
per l’avinguda de Francesc Macià, l’avinguda de Lluís Companys,
l’avinguda d’Andreu Nin i el carrer de Prat de la Riba. És un dels
espais emblemàtics de la ciutat, i ofereix multitud de possibilitats
d’esbarjo dins les seves gairebé 43 hectàrees d’extensió.
El llac concentra una gran part de la oferta lúdica del parc Catalunya: l’embarcador (on es lloguen barques i patins a l’estiu) i un
seguit de locals del ram de l’hostaleria, situats al voltant del llac,
ofereixen una àmplia diversitat d’opcions d’esbarjo. També hi trobem amplies zones de vegetació, jocs infantils, aparells de gimnàstica, un circuit de bicitrial i un parc de patinatge, comunament
conegut com skate park, l’Observatori Astronòmic de Sabadell,
un amfiteatre i el Tren de Miniatura de Can Rull.
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Parc Central del Vallès
Carrer de Ramon Albó, 1. 08204 Sabadell
Telèfon: 93 727 91 66

El Parc Central del Vallès és reconegut principalment per ser un espai sensibilitzat pel medi ambient, amb un ampli conjunt d’instal·
lacions d’energies renovables i l’establiment d’un programa estable d’educació, divulgació i promoció de l’ús racional dels recursos
energètics. Destaca també per l’organització de la Festa del Parc i
la popular Fira del Cavall.
A banda de les activitats promogudes pel mateix parc i derivada de
la realitat social, esportiva i cultural present en la seva zona d’influència, el Parc Central del Vallès ha anat esdevenint en un complet espai receptor de diferents activitats de caràcter cultural, lúdic
i esportiu, que per les seves característiques, fan del Parc Central
l’espai idoni per a desenvolupar-les.
Serveis generals
Skate Park
Circuits de pràctica esportiva biosaludable
Espai lúdic i de salut per a la gent gran
Zona esportiva per a la pràctica de futbet, bàsquet i voleibol
Tennis taula
Circuits senyalitzats d’atletisme
Àrea de pícnic
Dues zones d’esbarjo amb jocs infantils
Aparcament
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Parc de les Morisques
Parc de les Morisques. 08192 Sant Quirze del Vallès
Telèfon: 93 721 68 00
Horaris: El Parc està obert de 9.00h a 20.00h a l’hivern, i la resta de l’any
de 9.00h a 22.00h

El Parc de les Morisques és un dels principals centres neuràlgics
de la vida social quirzetenca. També conegut com la Taula Rodona, aquest parc de 40.000 m2 està situat a la zona del Mas Duran.
La peculiaritat d’aquest gran parc són els diferents espais i racons
de què disposa. El visitant podrà trobar camins per passejar sense
pressa i on els infants poden anar lliurement en bicicleta. El parc
també compta amb un amfiteatre a l’aire lliure i un parc infantil.
En un dels seus espais es troba l’escultura Continuum, de l’artista
local Tom Carr.
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Parc Vallparadís
Carrer Igualtat, 52. 08222 Terrassa
Telèfon: 93 736 34 60

Si ens fixem en l’etimologia del seu nom, Vallparadís ha estat al
llarg dels segles un paradís: allà on els primers pobladors trobaven
l’aigua necessària per a conrear les seves fèrtils terres; allà on era
més fàcil poder viure i s’hi establiria un primer nucli de població...
Des de fa un milió d’anys, Vallparadís acull diverses formes de vida
i cultura humana: els jaciments fòssils, els ibers, els romans, l’edat
mitjana, la revolució industrial i la Terrassa de les grans transformacions del segle XX.
I avui, des del març de 2011, Vallparadís suposa als actuals habitants poder disposar de més de 395.207 m² de zona verda al mig
de la ciutat.

Museus
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Activitats

Museu de la Pagesia
Carrer Pi i Maragall, 13. 08755 Castellbisbal
Telèfon: 93 772 26 22 - 93 772 38 83
E-mail: museu@castellbisbal.cat
Web: www.castellbisbal.cat

El Museu de la Pagesia compta amb una exposició de caràcter permanent on es pot observar la llarga tradició agrícola a
Castellbisbal, des de l’òptica de l’estructura social, dels models
agrícoles i dels treballs del camp. Està estructurat en tres plantes: Les Persones (segona planta), on s’explora la vida quotidiana d’una família tradicional; La terra (primera planta), on
ens permet conèixer el treball i estris dels principals conreus
de Castellbisbal; i Mercat i transports (planta baixa), amb tot
allò relacionat amb la comercialització de la producció agrària.
El Museu també té una sala d’exposicions temporals de tipus
divers.

1

Visita guiada al Pont del Diable i a la Torre Fossada

Visita a la Torre del Telègraf, també coneguda com a Torre Fossada, va ser construïda a mitjans del segle XIX. Formava
part de la línia de telegrafia òptica militar.
El recorregut finalitza al Pont del Diable, un
dels monuments romans i medievals més
emblemàtics de Catalunya. A l’extrem est del
pont, es pot observar l’Arc de Triomf construït durant el regnat de l’emperador August.

Recorregut a peu: 2 Km. (trajecte entre el pont i la torre)
Durada: 4 hores (de 9:00 a 13:00 hores)
Inici i final de la visita: Pont del Diable
Dificultat: Baixa
Transport: L’autocar va a càrrec de l’escola
Preu: a concretar
2

Via Augusta i camí de Sant Jaume

Recorregut per una de les vies de comunicació més emblemàtiques de Catalunya,
seguint els passos d’un tram de la Via Augusta i posteriorment Camí de Sant Jaume
fins arribar al Pont del Diable, un dels monuments romans i medievals més emblemàtics
de Catalunya. A l’extrem est del pont, es pot
observar l’Arc de Triomf construït durant el
regnat de l’emperador August.
Recorregut a peu: 3,5 Km.
Durada: 3,5 hores (de 9:00 a 12:30 hores, amb parada de descans inclosa)
Inici i final de la visita: Estació de Renfe de Castellbisbal
Dificultat: Baixa
Transport: L’autocar va a càrrec de l’escola
Preu: a concretar

Museu de la Pagesia
3

Ruta de les barraques de vinya

Ruta a peu fins al Turó de la Gatxarella on coneixerem el passat agrícola del terme,
endinsant-nos en les empremtes històriques de la producció del vi. Descobrirem
diferents barraques de vinya, algunes construïdes i d’altres excavades a les argiles.
La visita permetrà als alumnes imaginar-se com eren els paisatges abans, plens de
vinyes i d’estructures construïdes pels pagesos i associades al conreu de vi.

Recorregut a peu: 5,6 Km.
Durada: 4 hores (de 9:00 a 13:00 hores, amb parada de descans inclosa)
Inici i final de la visita: Al Polígon de Santa Rita
Dificultat: Baixa
Transport: L’autocar va a càrrec de l’escola
Preu: a concretar
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Activitats

Museu d’Art de Cerdanyola
Carrer de Sant Martí, 88. 08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 93 591 41 30
E-mail: mac@cerdanyola.cat
Web: www.cerdanyola.cat/mac

El MAC s’ubica en un edifici modernista de l’arquitecte Gaietà
Buïgas que va ser el primer Teatre-Casino per als estiuejants
(1894); posteriorment (1905-1912) va ser reformat per Eduard
M. Balcells per reconvertir-lo en casa d’estiueig. Entre 1961 i
1999 va acollir els laboratoris farmacèutics Domènech.
El museu es va inaugurar el 2009 i té un fons dedicat a artistes vinculats a la ciutat entre el modernisme i l’art déco, com
ara l’escultor i il·lustrador Ismael Smith o el pintor Josep de
Togores. Destaca el conjunt de les Dames de Cerdanyola, punt
culminant del vitrall modernista català, que ha estat recuperat
i reubicat al seu lloc original. Entre la dècada de 1880 i la de
1930, Cerdanyola havia estat un dels llocs d’estiueig escollits
per la burgesia i per molts intel·lectuals i artistes, i aquest fet
va propiciar que es convertís en un nucli cultural de primer ordre. El MAC compta amb espais per a exposicions temporals.
A la primera planta hi ha una sala d’actes amb capacitat per a
120 persones.
El museu disposa d’un ampli programa d’activitats per al públic en general, a més d’activitats educatives per a les escoles
i activitats i recursos accessibles a persones amb necessitats
especials.

1

Taller de flors de vidre

Descoberta sensorial a partir de la visita als
vitralls de l’antiga Torre López. Es treballaran amb l’alumnat les formes i els colors. Es
mostrarà la varietat de flors que apareixen
als vitralls i després el grup haurà de trobar
aquestes flors al jardí del museu.
Es realitzarà un taller a partir de l’observació i el treball dels vitralls modernistes, que
consistirà en l’elaboració de flors amb paper
de seda, plastilina i palletes i gots de plàstic.
Nivell: P4
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: 50 € grup classe

2

Taller de bestiari modernista

Visita dinamitzada on es
mostraran la varietat d’animals que apareixen als vitralls i a les diferents obres
del museu.
Taller: Elaborar uns titelles
amb goma Eva a partir dels
animals dels vitralls del MAC.
Treballar l’auca “A la cuina de
casa”.

Nivell: P5
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: 50 € grup classe

Museu d’Art de Cerdanyola

31

Fotografia de Llorenç Conejo

3

Taller de joieria modernista I

Descoberta sensorial a partir de la visita als
vitralls de l’antiga Torre López, antiga casa
d’estiueig d’un joier. Es treballaran amb
l’alumnat les formes i els colors. Taller realitzat per una especialista on a partir de l’observació i el treball dels vitralls modernistes
es realitzarà un taller d’elaboració d’una polsera amb cordill i boles de vidre.

5

Taller de joieria modernista II

Visita dinamitzada al museu Can Domènech, que havia estat la casa d’un joier. Realització d’un taller de modelat de joies amb resina polimèrica, acetat i tècniques
mixtes.

Nivell: Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: 100 € grup classe
4

Taller de gravat (ex-libris) i visita a la Sala Smith

Visita comentada a la sala Smith. Taller realitzat per una persona especialista en la realització d’ex-libris a partir de disseny d’Smith
i amb la tècnica del gravat amb escuma Eva.
Nivell: Cicle Mitjà d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: 100 € grup classe

Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: 100 € grup classe
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Museu d’Art de Cerdanyola
6

Taller de vitralls: llànties de vidre esmaltat

Durant aquesta visita s’explicarà la tècnica del vitrall amb l’ajuda d’una maleta didàctica amb diferents fragments de vitralls, eines i un audiovisual que explica el
procés de creació d’un vitrall. Es visitaran els vitralls de l’antiga casa: les dames de
Cerdanyola, els finestrals de les roses i els paons, els de la cuina, les portes, etc. Taller
realitzat per una especialista de realització d’una llàntia de vidre esmaltat inspirada
en flors que apareixen als vitralls modernistes del museu.

Fotografia d’Orlando Barrial

Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària i ESO
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: 100 € grup classe

Horaris:
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Visites educatives en horari escolar, matins i tardes.
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Activitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca N’Oliver
Carrer de València, 19. 08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 93 692 33 22 - 93 580 45 00 Mòbil: 647 709 186
E-mail: museucanoliver@cerdanyola.cat
Web: www.cerdanyola.cat/museucanoliver

El Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver és un conjunt patrimonial clau per conèixer en profunditat la cultura ibèrica laietana. En el Museu s’exposen més de 500 objectes trobats a les
excavacions arqueològiques. Al Poblat es poden veure més de
6.000 m2 de restes recuperades i tres edificis reconstruïts.
La visita a l’exposició “Cerdanyola, terra d’ibers” és un viatge
per descobrir qui eren els ibers, com vivien, com s’organitzaven
i per què va desaparèixer la seva cultura. La passejada pel Poblat és una porta oberta al passat, a l’evolució d’aquest assentament ibèric i a la vida quotidiana dels ibers que van habitar
aquestes terres.

1

Vesteix-te d’iber

L’activitat combina una visita que planteja
els trets principals de la Cultura Ibèrica i un
taller temàtic que relaciona les activitats
productives i la vida quotidiana. El recorregut inclou la vista a l’exposició permanent, al
poblat i a tres edificis ibèrics reconstruïts. El
taller consisteix en un treball al voltant dels
diferents materials per a fer teixits i guarniments personals, la decoració d’una cinta de
roba, l’elaboració d’un collaret i la utilització
d’un teler manual.
Nivell: Cicle Mitjà d’Educació Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: 30 / 60
Preu: 160 € grup classe / 260 € preu especial dos grups simultanis

2

Saps què hi diu?

Visita guiada més taller. Inclou material didàctic.
L’activitat combina una visita que planteja
els trets principals de la Cultura Ibèrica i un
taller temàtic que gira al voltant de les llengües de la Mediterrània. El recorregut inclou
la visita a l’exposició permanent, al poblat
i a tres edificis ibèrics reconstruïts. El taller
consisteix en un treball d’aproximació als
principals alfabets i llengües antigues i en
l’experimentació de les tècniques d’escriptura sobre ceràmica i metall.
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: 30 / 60
Preu: 160 € grup classe / 260 € preu especial dos grups simultanis

Museu i Poblat Ibèric de Ca N’Oliver
3

Descobreix l’Arqueologia

Visita guiada més taller. Inclou material didàctic.
L’activitat combina una visita que planteja
els trets principals de la Cultura Ibèrica i un
taller temàtic sobre l’arqueologia. El recorregut inclou la vista a l’exposició permanent,
al poblat i a tres edificis ibèrics reconstruïts.
El taller es fa per equips i consisteix en un
treball d’aproximació a l’arqueologia com a
ciència que permet reconstruir el passat a
partir de les evidències materials i en l’aplicació de determinades tècniques per identificar un jaciment ibèric.
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: 30 / 60
Preu: 160 € grup classe / 260 € preu especial dos grups simultanis

4

Com fer una casa ibèrica

Visita guiada més taller. Inclou material didàctic.
L’activitat combina una visita que planteja
els trets principals de la Cultura Ibèrica i un
taller temàtic sobre les tècniques constructives i els habitatges ibèrics. El recorregut
inclou la vista a l’exposició permanent, al
poblat i a tres edificis ibèrics reconstruïts. El
taller es fa per equips i consisteix en un treball d’aproximació a les matèries primeres
amb què es feien els edificis, des de la selecció del material fins a l’elaboració de tovots
a l’estil ibèric.
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: 30 / 60
Preu: 160 € grup classe / 260 € preu especial dos grups simultanis
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Laietània, terra d’ibers

Visita guiada.
L’activitat està plantejada com un recorregut que ens acosta als trets principals de la
Cultura Ibèrica. La visita a l’exposició permanent, al poblat i als tres edificis ibèrics
reconstruïts permet descobrir l’origen i final
d’aquesta cultura, la vida quotidiana i les
activitats artesanats en un poblat, les innovacions tecnològiques i culturals, etc.
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària. ESO i Batxillerat
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 30
Preu: 70 € grup classe
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Activitats

Museu Municipal de Montcada
Carrer Major, 32. 08110 Montcada i Reixac
Telèfon: 93 565 11 21
E-mail: museumunicipal@montcada.org
Web: www.mircultura.cat/patrimoni-i-museu

1

Aigües de Montcada

Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l’aigua a Montcada i Reixac des de l’antiguitat fins avui.Visitarem el Rec Comtal , la Mina de Montcada i
la Casa de les Aigües.

Entrada: gratuïta.
Visites i itineraris de patrimoni cultural local amb reserva prèvia.
Horaris: De dimarts a divendres, de 10 a 14h i de 17 a 20h i dissabtes, de
10 a 14h

El Museu Municipal de Montcada gestiona el patrimoni arqueològic del jaciment ibèric de Les Maleses (Parc Natural
Serralada de Marina), tot posant en valor a través de l’exposició permanent i del servei educatiu els indrets més significatius del patrimoni cultural montcadenc, com ara la Casa de les
Aigües, tresor amagat del modernisme.

Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària, ESO i Batxillerat. Dossier didàctic de suport
Durada: 3 h (Flexibilitat d’horaris segons les necessitats de cada grup)
Nombre alumnes per sessió: 25 (30 màxim)
Preu: 90 € grup
2

Coneix els ibers de Les Maleses i el seu poblat

Excursió guiada pel Parc de la Serralada de Marina i al jaciment ibèric de Les Maleses,
per tal d’entendre la cultura ibèrica: l’urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a través
de les empremtes arqueològiques conservades.

Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària, ESO i Batxillerat.
Durada: 3:30 h (Flexibilitat d’horaris segons les necessitats de cada grup)
Nombre alumnes per sessió: 25 (30 màxim)
Preu: 90 € grup. Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del transport anirà a càrrec del centre escolar.

Museu Municipal de Montcada
3

La fàbrica de l’aigua:
visita teatralitzada a la Casa de les Aigües

La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya. Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a
1879, el moment de la inauguració d’aquesta
meravellosa central d’extracció d’aigües.
Nivell: Tots els Cicles d’Educació Primària, ESO i Batxillerat
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25 (30 màxim)
Preu: 170 € grup
4

Un passeig per la història de Montcada i Reixac

Oferim una panoràmica de l’actualitat i dels fets històrics que ens han portat a la
realitat present. S’incideix en els orígens de Montcada, en l’època Antiga i Medieval, però també en la transició d’un medi rural a l’urbà actual amb l’arribada de la
industrialització.
Nivell: Educació Primària, ESO i Batxillerat. Dossier didàctic de suport.
Durada: 90 min. 45’ visita> 45’ treball dossier
Nombre alumnes per sessió: 25 (25 màxim)
Preu: Gratuïtes
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Taller: Viu la prehistòria!

Activitat on es recrea la vida dels nostres
avantpassats a la prehistòria. Els alumnes
esdevenen veritables arqueòlegs per tal
d’estudiar les restes que han perdurat fins als
nostres dies. Laboratori de cultura material:
manipular objectes prehistòrics i recreació
de manifestacions artístiques prehistòriques.
Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària i de 1r i 2n d’ESO.
Dossier didàctic de suport.
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: 25 (30 màxim)
Preu: 170 € grup
7

Contes d’aigua al Parc de les Aigües. La vida de l’aigua a
través de la teatralització i les rondalles

Espectacle de contes infantils on dues gotes d’aigua ens descobreixen dues apassionants històries: l’aventura del cicle de l’aigua i l’experiència única d’arribar a través
d’un aqüífer a l’interior dels pous de la Casa de les Aigües.

Taller món ibèric: La vida quotidiana dels ibers

Activitat que dóna a conèixer, des d’un vessant pràctic, la cultura i l’organització social
dels ibers laietans. A través de la recreació de
tècniques i de la manipulació d’objectes (artesania, eines, robes, etc.), l’alumne coneix
les activitats quotidianes als poblats ibèrics.
Nivell: Tots els Cicles d’Educació Primària, ESO i Batxillerat
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25 (30 màxim)
Preu: 170 € grup

Nivell: Públic infantil (a partir de 3 anys fins a 10 anys).
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 25 (30 màxim)
Preu: 210 € grup
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Activitats

Fundació Folch i Torres
Carrer del Castell, 1. 08184 Palau-Solità i Plegamans
Telèfon: 93 864 43 59
E-mail: arxiu@fundaciofolchitorres.org
Web: www.fundaciofolchitorres.org

Gràcies a la tasca de recerca i als generosos donatius d’amics,
admiradors i familiars, avui tenim a Palau-Solità i Plegamans
el llegat literari dels cinc germans Folch i Torres.
Una de les principals finalitats de la Fundació és recordar l’obra
literària dels germans Folch i Torres, que tant van contribuir a
la cultura catalana de la primera meitat del segle XX, especialment Josep Maria Folch i Torres, el més popular dels cinc,
ànima del setmanari infantil En “Patufet”, autor de les famoses
“Pàgines Viscudes”, de novel·les per a joves tan conegudes com
“Les aventures d’en Massagran”, de la col·lecció de novel·letes
de la Biblioteca Gentil i de nombroses obres de teatre per a infants, entre elles “Els pastorets”. El Museu Arxiu, situat al Castell
de Plegamans compta amb una exposició permanent dels llibres que van publicar, les revistes que van dirigir i dels records
més diversos de la seva vida privada col·laborant d’aquesta
manera a difondre la història literària i artística de Catalunya.

1

Visita al Castell de Plegamans

Breu presentació de l’edifici històric que acull les instal·lacions de la Fundació Folch i
Torres; la seva història, la seva evolució arquitectònica i d’ús social.

Nivell: Educació Infantil i d’Educació Primària
Durada: 15-20 minuts
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: Gratuït
2

Visita a l’Arxiu-Museu de la Fundació Folch i Torres

Breu presentació de l’exposició permanent de material bibliogràfic i biogràfic dels
cinc germans Folch i Torres, resum de les seves trajectòries vitals i professionals en
els camps de la literatura, periodisme, pedagogia i història de l’art.

Nivell: Educació Infantil i d’Educació Primària
Durada: 30 minuts
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: Gratuït
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Centre d’Interpretació del
Patrimoni-Molí d’en Rata
Carrer Molí d’en Rata, 1. 08291 Ripollet
Telèfon: 93 594 60 57
E-mail: molidenrata@ripollet.cat
Web: http://cipmolidenrata.ripollet.cat
Horaris:
Dimarts i dimecres, de 9:30 a 13h
Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20h
Darrer diumenge de mes, d’11 a 14h
Visites guiades i visites guiades amb taller: amb reserva prèvia.

El Moli d’en Rata forma part del Centre d’Interpretació del Patrimoni
Molí d’en Rata. Es tracta d’un antic molí fariner hidràulic, rehabilitat i
museïtzat que data de 1825 i que conserva la seva maquinària original, que encara funciona.
Al molí es realitza una gran tasca divulgativa i pedagògica que permet, tant a infants com a adults, conèixer tot el procés de producció de la farina, des que és planta la llavor de blat, fins que s’obté el
producte final, que és el pa. A banda s’aprèn com funciona un molí
hidràulic fariner, amb quines energies pot funcionar un molí, quins
tipus de cereals existeixen i com era la vida dels nostres avantpassats.
Tot això enfocat des d’un punt de vista multicultural, que reforça alhora la pròpia identitat.
Les visites van acompanyades d’audiovisuals, d’un taller i de material
didàctic. Els tallers estan adaptats a l’edat dels participants.

Activitats
1

Fem pa!

Visita al molí fariner Molí d’en Rata. Taller
posterior on els i les alumnes elaboren el seu
propi pa i se l’emporten cuit a casa.

Nivell: Adaptable a totes les edats.
Durada: 2-3 h
Nombre alumnes per sessió: El nombre idoni és un grup classe però es pot adaptar fins a 100 alumnes.
Preu: 2 € escoles locals i 4 € escoles no locals
2

Les ratetes del Molí

Visita al molí fariner Molí d’en Rata. Taller
posterior on els i les alumnes elaboren una
màscara en forma de rateta.

Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial de d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: De 25 a 50
Preu: 2 € escoles locals i 4 € escoles no locals
3

Decora el teu propi molí

Visita al molí fariner Molí d’en Rata. Taller posterior on els i les alumnes decoren un
dibuix del molí amb productes relacionats amb els cereals.
Nivell: Cicle Inicial i Mitjà d’Educació Primària
Durada: 2-3 h
Nombre alumnes per sessió: De 25 a 50
Preu: 2 € escoles locals i 4 € escoles no locals
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Museu Etnogràfic Rubí
Vallhonrat

Activitats
Visita el Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí

Plaça de Montserrat Roig, s/n. 08191 Rubí
Telèfon: 93 588 54 99
E-mail: info@museuvallhonrat.com
Web: www.museuvallhonrat.com

El Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí és un museu de caire
etnogràfic amb una gran varietat de col·leccions repartides en
5 sales. A través de les peces ens adonem de les costums i tradicions que tenien els nostres avantpassats. Hi ha una sisena
sala dedicada a l’artista Pons Cirac, “l’Àngel del cristall”.
És un museu adequat per a totes les edats, des d’escolars que
descobreixen estris i utensilis que no havien vist mai, i que alhora poden copsar l’evolució de la tècnica; i també per als més
grans que gaudeixen revivint un passat que els és entranyable
i proper.

Nivell: Educació Primària i Secundària.
Durada: 1h 30 minuts
Nombre alumnes per sessió: 25
Preu: Gratuït
Horari: Subjecte a visites concertades
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Activitats

Museu Municipal Castell (MMUC)
Carrer Castell, 35. 08191 Rubí
Telèfon: 93 588 75 74
E-mail: museu@ajrubi.cat
Web: www.ajrubi.cat/museu

El MMUC té la missió d’explicar i documentar el patrimoni històric i cultural de Rubí i divulgar-lo entre els visitants. Aquest
esforç de divulgació s’orienta vers l’objectiu últim d’acostar el
Museu a la societat, treballant estratègies que permetin aconseguir els objectius de comunicació i educació que té encomanats.
L’exposició permanent Rubí. L’evolució d’un poble inaugurada
el desembre de 2009 és recorregut històric-arqueològic de la
història del poblament a l’àrea que ocupa actualment Rubí,
des de la prehistòria i fins als nostres dies. L’exposició consta
d’una seixantena de peces, panells multimèdia interactius, i
d’un apartat La Mirada de d’artista per al que alguns dels artistes locals han cedit obra original.

1

Els enigmes de Rubí

Aquesta proposta es concep com una visita dinamitzada al museu, centrada en la
història de Rubí a partir de les peces que s’hi exposen. L’eix argumental de la visita
serà la descoberta del Museu i la història de la ciutat de Rubí.
Amb l’acompanyament d’un educador/a o guia del museu, es realitzarà una descoberta mitjançant una sèrie d’enigmes on es treballaran els diferents períodes històrics en què Rubí i el seu territori en són protagonistes exemplificats en les peces més
rellevants de cada moment (prehistòria, edat antiga, edat mitjana, època moderna,
època contemporània)
Nivell: Educació primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25 a 30 alumnes
Preu: Gratuït

2

Un Rubí de cine

Aquesta proposta es centra en l’estudi de les diferents èpoques, aplicant el mètode
científic, i l’ajut de les noves tecnologies (slowmotion). Per petits grups, es realitzarà
un treball d’anàlisi i descoberta de diferents períodes històrics, a partir de la proposta
de la guia de treball. El mètode seguirà diferents fases: una introducció, l’anàlisi dels
materials entregats, la formulació d’hipòtesis, la descoberta del museu i l’extracció
de conclusions i la posada en comú de la feina realitzada.
Nivell: Educació secundària i batxillerat
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 25 a 30 alumnes
Preu: Gratuït
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Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont
Carrer de l’Escola Industrial, 23. Sabadell 08201
Telèfon: 93 726 17 69
E-mail: reserves@icp.cat / museu@icp.cat

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont és una institució dedicada a la recerca, difusió i conservació del patrimoni paleontològic del nostre país. Enclavat al si d’una comarca,
el Vallès Occidental, que per la seva importància paleontològica ha donat nom a un nou estatge geològic, el vallesà, el centre
va ser inaugurat l’any 1969, fruit de l’activitat de prospecció i
recerca desenvolupada per l’il·lustre paleontòleg sabadellenc
Miquel Crusafont.
Aquesta activitat, ha permès reunir la col·lecció de mamífers
fòssils més important de la península i una de les més completes d’Europa. La col·lecció conté més de 170.000 exemplars
fòssils, destacant-ne els exemplars dels jaciments de les comarques del Pallars i del Berguedà (cretaci), de la zona del Vallès- Penedès (miocè) i de cal Guardiola i Vallparadís, a Terrassa
(pleistocè inferior).

Horaris:
De dimarts a divendres: de 10:00 a 14:00 h
Dissabte: d’11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h
Diumenges: d’11:00 a 14:00 h
Els dilluns i festius el museu romandrà tancat

Activitats
1

Arbre genealògic de ratolins i musaranyes

A partir del conte sobre un petit hàmster que
demana a la seva àvia que li expliqui com
eren els seus avantpassats, es mirarà d’entendre el concepte d’evolució i la diversitat
de micromamífers. Activitat adequada per
persones amb dificultats visuals.
Nivell: Alumnes de 2n Cicle d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.
2

Com vivien els dinosaures dels Pirineus

Descobriment de la biologia dels dinosaures
i aproximació a la classificació dels dinosaures fòssils trobats a Catalunya mitjançant l’ús
de claus dicotòmiques senzilles.

Nivell: Alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.
Aquesta activitat també s’ofereix en anglès!

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
3

Dibuixant el museu
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L’evolució dels vertebrats

Aquesta activitat consisteix en donar una
base de dibuix i una visió d’aquest com a
mitjà de comunicació i d’aprenentatge sobre el nostre entorn, en aquest cas viure el
museu a través del dibuix, aprenent sobre
paleoil·lustració.

Mitjançant el treball amb rèpliques de fòssil
i làmines, es treballarà la classificació dels
animals; es reconeixeran algunes parts del
nostre cos i es compararan amb les d’altres
vertebrats.

Nivell: Alumnes d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 80€ per grup, inclou visita al museu i taller.

Nivell: Alumnes de Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.

4

El món dels fòssils: Què fan els paleontòlegs?

7

S’ha escapat un dinosaure!

A partir de la visita a les sales i al taller de laboratori i el treball amb fòssils a l’aula, es
vol introduir l’alumnat en el divers món dels fòssils.

S’ha escapat un dinosaure! I com pot ser? On s’amaga si és tan gran? Veniu a cercar-lo
al Museu de l’ICP.

Nivell: Alumnes d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 80€ per grup, inclou visita al museu i taller.

Nivell: Alumnes de Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.

5

Introducció a la il·lustració científica

8

Ous i petjades: Dels fòssils al 3D

L’activitat apropa l’alumnat a la il·lustració
científica, explicant què és i per a què serveix. S’explicarà què és la paleoil·lustració,
relacionada amb el Museu de Paleontologia,
i es practicarà una tècnica tradicional en
aquesta disciplina, el puntillisme.

Enterraven els ous els dinosaures? Perquè
feien postes comunes? Quan posaven els
ous s’ajupien? Duent a terme una investigació seguint el mètode científic i amb l’ajut
d’eines de la paleontologia virtual, els alumnes, organitzats en grups de treball, provaran de donar resposta a aquestes preguntes.

Nivell: Alumnes d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 80€ per grup, inclou visita al museu i taller.

Nivell: Alumnes de Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
9

Canines llargues, els carnívors del passat
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Gairebé humans

A partir dels coneixements bàsics que els
destinataris tenen sobre la classificació animal, introduirem el concepte temps usant
imatges i rèpliques de fòssils. En estudiants
d’Educació Primària aquesta classificació se
centra molt en dietes, però en estudiants de
la ESO ja es pot treballar a nivell d’ordres.

Primer de tot es coneixeran alguns primats
antropomorfs del museu i a partir de l’estudi
de diferents primats fòssils, es mirarà d’entendre el procés evolutiu que ha portat cap
a l’aparició de la postura dreta en la nostra
espècie.

Nivell: Alumnes del Cicle superior d’Educació Primària i d’ESO.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.

Nivell: Alumnes d’ESO, Batxillerat i formació professional.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 80€ per grup, inclou visita al museu i taller.

10

Cabres petites, conills gegants

A partir del treball amb rèpliques de cranis i motllos, es mirarà d’entendre fenòmens
curiosos de l’evolució, com ara la insularitat, una possibilitat més del gran laboratori
de l’evolució i la selecció natural.
Nivell: Alumnes de Batxillerat i formació professional.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 80€ per grup, inclou visita al museu i taller.
11

Fes servir el cap!

Taller sobre evolució humana on, utilitzant les matemàtiques i a partir de la utilització de rèpliques dels principals cranis d’homínids, podreu endinsar-vos en un tema
tan interessant com és el de la nostra evolució. Es treballarà amb diferents rèpliques:
Hispanopithecus laietanus, Australopithecus afarensis i Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis i Homo sapiens.
Nivell: Alumnes d’ESO, Batxillerat, formació professional i escoles d’adults.
Dates de realització i horaris: tot el curs escolar.
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 80€ per grup, inclou visita al museu i taller.

13

Visita guiada

Visita guiada pel conjunt d’instal·lacions del
Museu de l’Institut Català de Paleontologia
per conèixer tot el que envolta l’excavació,
dipòsit, preparació, emmagatzematge, investigació i/o exposició d’una resta fòssil.
Inclou visita d’espais no oberts al públic.

Nivell: Alumnes d’ESO, Batxillerat, formació professional i escoles d’adults.
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 65€ per grup, inclou visita al museu i taller.
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Activitats

Museu d’Art de Sabadell

1

Coneix el Museu d’Art i la Casa Fàbrica Turull

Carrer del Doctor Puig, 16. 08202 Sabadell
Telèfon: 93 725 77 47
E-mail: mas@ajsabadell.cat
Web: museus.sabadell.cat

Visita guiada a l’exposició permanent del Museu d’Art i a la casa fàbrica Turull.
L’exposició permanent, titulada La col·lecció 1875 – 1936, mostra els principals artistes i moviments de la ciutat des de finals del segle XIX fins l’any 1936. Amb la visita
a la casa fàbrica Turull ens submergirem en l’ambient burgès del segle XIX. També es
pot fer en anglès i francès.

Els orígens del Museu d’Art de Sabadell són inseparables de l’esforç d’un grup de personalitats i entitats, que protagonitzaren
un llarg període centrat a recollir el patrimoni artístic local dins
l’antiga Secció de Belles al Museu d’Història de la Ciutat. L’any
1964 l’Ajuntament comprà la Casa Fàbrica Turull on s’inaugurà
el Museu d’Art, el 30 de maig de 1980, després de dues dècades
de remodelacions per a les necessitats museístiques. El fons del
Museu d’Art de Sabadell avui és representatiu de l’art sabadellenc fins al present, i permet seguir les tendències i trajectòries
artístiques més rellevants desenvolupades a la ciutat.

Nivell: Primària, ESO, Batxillerat, FP i adults
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 31,50€ fins desembre 2015. Pendent ordenances fiscals 2016.
2

El Modernisme a Sabadell

Es tracta d’un recorregut pel centre de la
ciutat per tal d’observar els edificis i altres
elements modernistes.
S’inicia davant de l’Hotel Suís i segueix pel
carrer de la Indústria i carrers adjacents, on
es conserven la majoria d’edificis modernistes de la ciutat. El treball durant el recorregut es complementa amb un dossier que
inclou exercicis per realitzar a l’aula. També
es pot fer en anglès i francès.
Nivell: Primària, ESO, Batxillerat, FP i adults
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 3€ fins desembre 2015. Pendent ordenances fiscals 2016.
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En Pau Maria Turull t’ensenya casa seva

5

Imatges en moviment. Vídeo i debat

Visita dinamitzada i taller.
A través d’una titella que representa un dels fills de la família Turull, en Pau M., els més
petits aprendran com es vivia en una casa burgesa del segle XIX, què feien els nens i
nenes com ells, quines diferències hi havia amb ara.
D’un bagul, el titella anirà traient tot d’objectes i fotografies que mostren aspectes de la vida de fa 150 anys, fotos del pare i la mare, dels germans, dels vehicles que s’utilitzaven, la roba que vestien, els llums, la gibrelleta, entre d’altres.
Al final s’explicarà la història de com la reina Isabel va regalar a la mare de’n Pau M.
un ventall durant la seva visita a la casa, i els nens i nenes el podran veure i també
podran fer el seu.

Aproximació a l’art contemporani a través de la força i de la presència de la imatge
en moviment, no només en les pràctiques artístiques actuals sinó també en la nostra
pròpia vida quotidiana.
S’observaran algunes obres per després conversar sobre elles amb el suport i les aportacions de l’educador. Després, per grups i, seguint unes pautes i temàtiques donades,
crearem la nostra història i buscarem la millor manera d’explicar-la, per finalment ferne un vídeo.

Nivell: Educació infantil
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 80 €

Nivell: Alumnes d’ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults.
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 100 €

4

Viu l’art contemporani

Taller d’introducció a l’art contemporani.

Nivell: Alumnes de 2n cicle d’educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat.
Durada: A partir d’uns exercicis es desenvoluparan els objectius plantejats treballant els temes a partir de la música, la dansa, la pintura, l’escultura , el moviment,
els colors, les sensacions o les emocions. També es pot fer en anglès i francès.
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 100€ educació infantil. 135€ la resta.
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Activitats

Museu d’Història de Sabadell
Carrer Sant Antoni, 13. 08201 Sabadell
Telèfon: 93 727 85 55 - 93 747 81 55
E-mail: mhs@ahsabadell.cat
Web: http://museus.sabadell.cat

Què ha succeït en l’ampla plana vallesana des dels primers pobladors fins a la ciutat actual? Què ens expliquen els objectes
conservats al museu? Com s’ha passat d’una etapa a una altra?
Les respostes a aquestes i altres preguntes les podrem trobar
tot passejant per l’exposició permanent del Museu d’Història
de Sabadell. Començarem veient com vivien els primers assentaments pagesos, podrem entrar en la rèplica d’una cabana
prehistòrica, descobrirem els ibers i els romans establerts en
aquest territori, i el naixement més endavant de la vila de Sabadell. Finalment, es mostrarà com la ciutat es va especialitzar
en la manufactura tèxtil, establint-se així, les bases per a convertir-se en una gran ciutat industrial.
El Museu d’Història de Sabadell està situat en una casa-fàbrica
del 1859, que l’any 1931 va esdevenir Museu de la Ciutat. A
part, el museu disposa de tretze extensions de diversos períodes que completen el relat i l’experiència històrica de la ciutat.

1

El viatge de la Pedreta verda

La variscita una pedra semipreciosa de color verd, que s’obtenia a les mines de Gavà,
i que servia per fer collarets, és la protagonista d’un conte que ens transportarà a la
prehistòria.
De la seva mà ens aproparem a la vida durant aquest període i coneixerem altres
personatges com el ganivet de sílex i el vas de ceràmica de boca quadrada.

Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 31,50€ *
2

Xip-xap al safareig

L’Antònia, una veïna del barri, vindrà al safareig a rentar roba, ens explicarà com ho fa i
ens demanarà que l’ajudem.
Aquest taller permet, per una banda, conèixer un safareig públic i, per l’altra, treballar
diversos aspectes relacionats amb l’aigua.
El moviment d’un objecte dins l’aigua, la
identificació dels elements que suren i que
s’enfonsen, la barreja de diversos elements
amb l’aigua per comprovar-ne la transformació...
Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 100€ *

Museu d’Història de Sabadell
3

Viure a la prehistòria

L’activitat permet conèixer els aspectes claus de la vida a la prehistòria. Hi ha cinc
tallers, adreçats a diferents nivells educatius, que aprofundeixen de forma pràctica en
temàtiques diferents amb aquesta etapa de la història.
Se n’ha de triar un d’ells:
Fem de paleoantropòlegs: es basa en l’observació de dues reproduccions d’enterraments prehistòrics i els seus aixovars, per descobrir com vivien i morien els nostres
avantpassats.
Fem pigments i pintem: aprendrem a fer pigments a partir del que trobem a la
natura i entre tots construirem un gran mural basat en les vivències i les inquietuts
dels nostres avantpassats prehistòrics.
Fem una galeta: farem farina de blat amb un molí manual, prepararem la massa i
hi posarem fruits secs i courem les galetes en un forn de lloses, per després menjar-les
cobertes de mel.
Fem un bol d’argila: s’elabora una peça de ceràmica amb les mateixes tècniques i
les decoracions que els atuells vistos a l’exposició.
Fem eines, fem foc: a partir de l’anàlisi dels estris trobats en les excavacions arqueològiques un monitor farà demostracions de talla de sílex i d’encesa de foc i després
cada participant fabricarà la seva pròpia eina de sílex amb mànec de fusta.
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La Casa Duran

La casa Duran es construí al final del segle XVI, quan Sabadell era una petita vila de
carrers estrets.
La seva arquitectura és conseqüència directe de les seves funcions: residencial (salons,
cambres, jardí) i productiva (celler, cups, estable, fàbrica de sabó). La visita permet
conèixer aquests espais lligats a la vida econòmica i la història de la família Duran, que
fou molt destacada en la vida pública de la ciutat.

Nivell: Educació Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional i Escoles d’Adults
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 31,50€ *
5

Teixint. El procés de la llana

Els antecedents del Sabadell industrial són
cabdals per comprendre la ciutat actual.
A través del taller és possible conèixer tots
els processos necessaris per a la fabricació
d’una peça de teixit de llana, des de l’esquilada del xai fins als acabats, i com han evolucionat aquestes feines al llarg del temps.
Els alumnes fan un exercici de “teixir” que els
familiaritza amb la mecànica del tissatge i el
vocabulari específic del tèxtil.
Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 135€ *

Nivell: Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 100€ *

Museu d’Història de Sabadell
24

L’enigma del vapor

Dos personatges vinculats al Vapor Buxeda Vell, l’empresari i un treballador, viuran
situacions relacionades amb la seva feina
diària al voltant de la màquina de vapor i intentaran solucionar els problemes que se’ls
plantegen. Prèviament es fa el passi d’un
audiovisual que explica la industrialització a
Catalunya i Sabadell.
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Iaia. Memòria històrica

Una avia de 95 anys, des de la residència on es troba, reviu la seva vida tot transportant-nos als episodis més significatius de la història recent del nostre país: la
República, la Guerra Civil, la Dictadura, la Transició... L’obra combina les vicissitud de
la vida personal amb l’esdevenir col·lectiu. Un cop acabada la representació l’actriu i
autora de l’obra Alba Valldaura estableix un diàleg amb els nois i noies sobre el que
acaben de veure.

Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària i 1r Cicle d’ESO
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 135€ *
15

Viure al món dels ibers i els romans

L’activitat inclou tres tallers, del quals se n’ha de triar un, que ens familiaritzen amb
la vida a l’època ibèrica i romana a través dels objectes que ens han arribat d’aquestes
cultures. Posteriorment cada taller aprofundeix en un aspecte o un altre.
Cicle mitjà i superior d’educació primària:
Una casa ibèrica de fang i bruc. Es fan toves amb fang i palla i després es construeix
la maqueta d’una casa ibèrica.
Cicle mitjà i superior d’educació primària, ESO, batxillerat i formació professional:
Escriure una carta a un laietà. Sobre
una plaqueta de plom utilitzant un
punxó transcriurem un text lliure en
l’alfabet iber.
Educació primària, ESO, batxillerat i formació professional:
El mosaic de Neptú. Sobre un suport
de fusta es fa un mosaic segons la
tècnica dels romans utilitzant tesel·
les de diferents colors
Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 135€ *

Nivell: 2n Cicle d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Escoles d’Adults
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: Aforament de 60 persones
Preu: 350€ *
8

Què s’hi fa al Museu d’Història

En la visita a les sales ens fixarem en el tipus
d’objectes exposats, en la seva procedència i
en com es documenten.
Aprendrem què s’hi fa en un museu i ens
posarem a la pell dels que hi treballen. Tot
seguit ens qüestionarem a l’entorn dels objectes que, malgrat ja no són útils, guardem
a casa i reflexionarem sobre què ens expliquen i quin valor tenen aquests objectes.
Es donen directrius per fer una segona sessió a l’aula, on cada nen porta, documenta
i explica un objecte de casa seva per després
entre tots fer-ne una petita mostra.
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional i
Escoles d’Adults
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 41,25€ *

Museu d’Història de Sabadell
25

Espais i símbols de poder

Recorregut pel centre de la ciutat amb parades en espais (carrers, monuments, el
campanar de Sant Fèlix...) als que hi ha associats fets relacionats amb la guerra civil
i la repressió franquista posterior.

Nivell: ESO, Batxillerat, Formació Professional i Escoles d’Adults
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 63€ *

Horaris:
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Dilluns tancat
Tancat: 1 i 6 de gener, divendres Sant, 1 de maig, 25 i 26 de desembre
Agost: cal consultar els horaris

* Preus vàlids fins al 31 d’agost de 2016
** Podeu consultar totes les activitats a la web del Museu.
http://museus.sabadell.cat
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Museu del Gas de la
Fundació Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 8. 08201 Sabadell
Telèfon: 93 412 96 40
E-mail: museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com
Web: www.museudelgas.org

Situat a l’edifici modernista La Energía, a la plaça del Gas de
Sabadell, el Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa
proposa un recorregut per l’evolució de les indústries del gas
i l’electricitat al llarg dels segles XIX i XX. L’exposició presenta
una reflexió sobre el passat, el present i el futur de l’energia,
i ens fa conscients de la importància de fer un ús eficient dels
recursos naturals disponibles per tal d’obtenir energia de manera continuada, econòmica i amb un impacte ambiental baix.
A més, el discurs museogràfic recull les mesures de sostenibilitat que s’han aplicat en aquest edifici singular, com a exemple
de construcció ecoeficient.

Horaris:
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius d’10 a 14 h
Dilluns tancat

Activitats
1

La màgia de l’energia

En el marc de l’exposició “Les eines
del futur”, i amb un conte narrat a
tall d’introducció, els i les alumnes
ens plantejaran com millorar la
contaminació ambiental i què poden fer per estalviar energia.
Nivell: 2n Cicle d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup
2

Quines cases més maques!

L’edifici del Museu del Gas era una antiga fàbrica d’electricitat construïda per Juli
Batllevell, un arquitecte de Sabadell de finals del segle XIX i principis del XX. Per
grups, els infants construiran, situaran i decoraran els edificis més emblemàtics de
Juli Batllevell a Sabadell amb unes peces gegants de construcció.

Nivell: 2n Cicle d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup

Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa
3

Les energies del futur

Mitjançant unes preguntes, l’alumnat aprendrà quin és el significat de la paraula energia,
què és l’eficiència energètica i algunes de les
diferents fonts energètiques actuals. Després
els i les alumnes podran comprovar com obtenim energia i moviment aprofitant la força
de l’aigua, del vent i del sol.

Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup
4

Experimenta amb el gas

51
5

Publicitat: Gas, electricitat, confort i societat

L’alumnat observarà i analitzarà facsímils
d’anuncis publicitaris de la companyia i
imatges procedents de l’Arxiu Històric de
la Fundació Gas Natural Fenosa. Tot seguit,
recorrerà el museu amb tot el grup classe i
els mateixos alumnes, explicaran allò que
veuen o interpreten a partir del material ja
analitzat.
Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup

6

Dissenyant un edifici sostenible

Proposem diferents experiments que els i les alumnes desenvoluparan de forma au5
tònoma
i en petits grups per tal de respondre a les qüestions: Què és un gas? Com es
comporta? Quines propietats té? Com s’obté? Com i on el fem servir?

Jugant amb un suport digital, l’alumnat auditarà energèticament la que podria ser
casa seva, tot escollint els diferents elements i materials que la componen.

Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup

Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup

Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa
7

L’energia en joc

Repartits en grups i a través d’un joc de rol, els escolars es convertiran en inversors
energètics i hauran d’assegurar que Sabadell sigui una ciutat sostenible.

52
16

Posa’t les piles! Com s’acumula l’energia?

Mitjançant un taller experimental l’alumnat
coneixerà en què consisteix la diferència entre les piles i les bateries tot treballant conceptes com l’electròlisi o les reaccions redox.

Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup

Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup
15

Els secrets de l’electricitat

A partir de la generació d’un llamp amb
un Van der Graff es proposarà a l’alumnat
la realització de diferents experiments per
conèixer què és l’energia i com l’electricitat
ha marcat la història.
Transformaran l’electroquímica i l’electromagnetisme en electricitat, fabricaran una
bombeta, entendran què és una resistència
i descobriran la transmissió de l’electricitat
sense fils.
Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1:30h
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Preu: 25€/grup
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Museu Municipal de
Santa Perpètua de Mogoda
Plaça de l’Era, s/n. 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon: 93 560 01 03 (EXT. 3)
E-mail: granjacultura@staperpetua.cat - museu@staperpetua.cat

Activitats

El Museu ens ofereix una visió de la història del municipi a través de les restes arqueològiques trobades en les diferents excavacions realitzades al territori. El Museu
Municipal combina aquesta exposició amb exposicions d’art o història de caràcter
temporal.

El Museu Municipal treballa per a la conservació i difusió del
patrimoni cultural del municipi posant l’accent en l’àmbit arqueològic i històric. L’actual instal·lació, ubicada a la Granja
Espai Cultural de Santa Perpètua, és hereva d’un primerenc
museu creat a principi dels anys 70 a partir de la recerca de
grups afeccionats. Amb el temps ha anat recollint el fruit de
les recerques dutes al municipi fins a disposar d’una important
col·lecció arqueològica, etnogràfica i d’art.

Horaris:
Dijous i divendres de 18 a 20:30h
Dissabtes i diumenges d’11:30 a 14 h
Els dies 6 i 7 de desembre i del 25 de desembre fins al 4 de gener, ambdós inclosos,
el museu romandrà tancat.
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Les activitats que us proposem són Visites, Visites-taller, Itineraris, Espectacles educatius i Narracions, així com les possibles
activitats vinculades a les diferents exposicions temporals que
acollim. Totes les activitats educatives són dissenyades per
l’equip tècnic dels Museus i conduïdes per educadors especialitzats.

Museus de Sant Cugat
Plaça de l’Om, 1. 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 675 99 51 - 93 589 63 66 (telèfon de reserves; de dilluns a
divendres de 9 a 14h)
E-mail: educaciomuseu@santcugat.cat
Web: www.museu.santcugat.cat

A Sant Cugat hi ha un museu de concepció nova i moderna. Un
museu descentralitzat, amb diverses seus en diferents punts
de Sant Cugat, com ara el Claustre del Monestir, el Museu del
Tapís Contemporani i el Celler Modernista. Museus que tenen
com a finalitat fer accessible, motivadora i divertida la incorporació dels conceptes històrics i artístics continguts en ells.
Si la presentació museogràfica mostra els conceptes històrics i
artístics d’una manera motivadora i entenedora, les seves propostes educatives s’articulen igualment a partir dels mateixos
criteris, a través de la participació i la interacció.
El programa d’activitats dels Museus de Sant Cugat té un caràcter globalitzador, en tant que tracta d’una manera integradora aspectes relatius a l’arquitectura, l’art, la història i la vida
social i quotidiana del monestir i de la vila, entre d’altres.
Les nostres propostes educatives s’adrecen als alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació d’Adults, i s’adeqüen a les característiques i necessitats curriculars de cada nivell educatiu.
Aquestes activitats estan dissenyades d’acord amb els paràmetres més actuals de la didàctica de les Ciències Socials.

Activitats
1

L’Oblat Conrad i el Monestir de Sant Cugat

El Monestir de Sant Cugat, com molts altres
monestirs de Catalunya, era una residència
adaptada a la vida monàstica medieval. Com
s’organitzava? Quines habitacions hi havia?
Qui hi vivia? Com hi vivien? Tot això ho descobrirem gràcies a un titella molt eixerit i a la
seva maleta plena d’objectes.
Nivell: Educació Infantil
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 50 (dividits en dos grups classe de 25/30 alumnes)
Preu: 56,10 € per grup classe

Museus de Sant Cugat
2

Artistes i picapedrers: l’arquitectura medieval

El monestir de Sant Cugat és una magnífica
mostra d’arquitectura medieval. Per a construir-lo, desenes d’artesans van haver de
treballar dissenyant, tallant i col·locant les
pedres que havien de conformar els edificis.
La tasca dels tallers era complicada i dura,
però el resultat bé s’ho valia. El monestir ens
parla també del pas del temps i de l’evolució
de les tècniques que hi són molt visibles: el
romànic i el gòtic. Aquest taller ofereix una
oportunitat única de treballar com a constructors medievals mitjançant materials
tous i una maqueta desmuntable.
Nivell: Cicles Mitjà i Superior d’Educació Primària
Durada: 2:30 h
Nombre alumnes per sessió: 50 (dividits en dos grups classe de 25/30 alumnes)
Preu: 93,85€ per grup classe
3

D’oblat a monjo: la vida a un monestir medieval

Els monestirs eren habitats per comunitats
de monjos. Molt sovint, l’ingrés a un monestir era la manera d’assegurar la vida als fills
més petits de les famílies. Per això, molts
monjos i fins i tot molts abats van entrar a
viure al monestir quan encara eren infants.
Hi van aprendre a ser veritables monjos: a
pregar i a treballar, d’acord amb la regla de
Sant Benet.
Viure en un monestir no era pas senzill. Una
de les tasques principals dels monjos era la
lectura i l’escriptura. Amb aquest taller coneixerem les tècniques, els materials i els
instruments que es feien servir en un escriptori medieval.
Nivell: Cicles Mitjà i Superior d’Educació Primària
Durada: 2:30 h
Nombre alumnes per sessió: 50 (dividits en dos grups classe de 25/30 alumnes)
Preu: 93,85€ per grup classe
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Vine al Museu del Tapís Contemporani

El Museu del Tapís contemporani, abans fàbrica de catifes i tapissos, és avui una de les
seus del Museu de Sant Cugat. Mitjançant
aquesta visita, aprendrem a diferenciar una
catifa d’un tapís, observar-ne els colors, els
materials i les formes que hi podem trobar,
i conèixer les innovacions introduïdes amb
l’Escola Catalana. En definitiva, ajudarem als
i les alumnes a ser també petits grans artistes i creadors. Si es desitja, l’activitat es pot
complementar amb un petit taller en què
cada alumne realitzarà la seva pròpia peça
amb material tèxtil.
Nivell: Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat (els continguts s’adapten segons el nivell educatiu)
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 50 (dividits en dos grups classe de 25/30 alumnes)
Preu: 56,10€ per grup classe
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Castell Cartoixa de Vallparadís
Carrer de Salmerón, s/n. 08222 Terrassa
Telèfon: 93 785 71 44 - 93 739 70 72 (Museu de Terrassa. Direcció i Serveis)
E-mail: museudeterrassa@terrassa.cat
www.terrassa.cat/museu
Contacte: Museu de Terrassa. Servei Educatiu
93 739 70 72, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Al Castell s’hi concentren els objectes més representatius de la col·lecció de temàtica
local. Els elements del patrimoni local es contextualitzen mitjançant ambientacions,
una maqueta interactiva del creixement urbanístic de Terrassa i filmacions originals
de fets històrics i socials. D’entre les peces més interessants, són remarcables el sarcòfag romà de plom de Ca n’Anglada, la talla romànica de començament del segle XIII
de la Mare de Déu de Sant Cugat, una part de la galeria del claustre del Castell Palau
de Terrassa, les talles barroques del retaule major de Sant Pere, el popular xiulet de la
fàbrica tèxtil de l’Anònima i el penó de l’Escola Coral de Terrassa.

El Castell Cartoixa de Vallparadís és un edifici fortificat del segle XII que es convertír en cartoixa en els segles XIV-XV, quan
es va construir la sala capitular, el claustre i la capella. Va ser
restaurat durant els anys 50 i adaptat per a usos museístics el
1959.
Actualment és la seu principal del Museu de Terrassa i n’acull
l’exposició permanent, inaugurada l’any 1994.

Horari: De dimecres a dissabte de 10:00 a 13:30 h. i de 16:00 a 19:00 h. i diumenge
d’11:00 a 14:00 h., dilluns, dimarts i festius tancat.
Preu entrada: 2€ (estudiants), gratuïta (menors de 6 anys i docents)
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Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa
Carrer Salmerón, 25. 08222 Terrassa
Telèfon: 937 315 202 - 937 314 980
E-mail: auladidactica@cdmt.es
Web: www.cdmt.es

El CDMT situat dins del Parc de Vallparadís de Terrassa, es tracta d’un Museu destinat a la conservació, estudi i promoció de
la cultura tèxtil, que ofereix un espai permanent lligat a l’estil
modernista en el tèxtil, i una programació contínua d’exposicions temporals. Els seus orígens daten de 1946, i avui és un
Consorci format per l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de
Barcelona.
El CDMT compta amb un oferta de tallers didàctics per a
alumnes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius que s’ajusten als currículums escolars i apropen els
nens i les nenes al patrimoni des de l’experimentació. Mitjançant propostes molt originals i engrescadores, l’alumnat treballa aspectes relacionats amb els teixits i la indumentària com a
objectes de la nostra vida quotidiana i també des d’un punt de
vista històric.
Tots els tallers inclouen una visita comentada breu a l’exposició
semi-permanent.
Alguns dels tallers que presentem es poden realitzar al museu
o a la pròpia escola.

Activitats
1

La Pepa Draps

La Pepa Draps té uns cabells de llana, un
cos de cotó i porta un llaç de seda. Ella
mateixa es presenta als petits i els explica
tots aquests materials i elements tèxtils.
Després, per racons, els alumnes poden experimentar amb fibres, fils i teixits diferents.
Entre tots fan un retrat de la Pepa (per a l’escola) i juguen a fer un teixit gegant amb tires
de roba de diferents colors.
Nivell: Educació Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: mínim 50
Preu: 4 € al CDMT i 6 € a l’escola
2

Va de colors!

La roba que portem és de colors. Quins són els bàsics? Com s’obtenen els complementaris? Els alumnes treballen amb els colors primaris i secundaris i aprenen com
s’apliquen als teixits. Després elaboren un cercle cromàtic amb trossos de tela que
prèviament han tenyit amb anilines i que podran endur-se a casa.

Nivell: Cicle Inicial i Mitjà d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: Entre 25 i 75
Preu: 4,5 €
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Com ens hem vestit?

Els nens i nenes descobreixen la indumentària
que portaven els homes i dones d’altres èpoques. Manipulen teixits de lli, de seda, de vellut, de cotó, estampats, i recreen la indumentària històrica de personatges a sobre d’un dossier de treball que podran endur-se a l’escola.
Nivell: Cicle Inicial i Mitjà d’Educació Primària
Durada: 2h al CDMT / 1:30h a l’escola
Nombre alumnes per sessió: Entre 25 i 75
Preu: 4,5 € al CDMT i 6 € a l’escola
4

Vestits de museu

Aquest taller es planteja com un joc de simulació. Els participants es vesteixen amb
reproduccions d’indumentària del segle XVIII i descobreixen com vivien els infants en
aquella època. Després vesteixen un maniquí amb peces de roba actuals, activitat
que permet una reflexió sobre el consum tèxtil, la indumentària d’avui en dia i les
semblances i diferències amb la societat del segle XVIII.
Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària
Durada: 2h
Nombre alumnes per sessió: Entre 25 i 75
Preu: 4,5 €
5

La producció dels teixits – (2)

6

Guarneix un barret modernista

Els alumnes descobreixen el context històric i estètic del modernisme i les principals
característiques dels barrets femenins i masculins de l’època. Després guarneixen una
base de barret amb diversos teixits, cintes,
puntes, flors de roba i detalls similars als que
es duien a principis del s. XX.
Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, Escoles Tèxtils i Adults
Durada: 2h
Nombre alumnes per sessió: Entre 25 i 75
Preu: 4,5 € al CDMT i 6 € a l’Institut
7

El preu de la moda

Un joc on cada equip representa un agent que
participa en el cicle de confecció d’una samarreta. A partir de materials didàctics i una samarreta de mostra, cada equip decideix amb
quines empreses vol treballar i raona les seves
opcions. El temps final és de debat dirigit pel
monitor/a sobre moda i consum.
Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, Escoles Tèxtils i Adults
Durada: 2h
Nombre alumnes per sessió: Entre 25 i 75
Preu: 4,5 € al CDMT i 6 € a l’Institut

Els alumnes descobreixen el procés tèxtil
a partir de l’observació i la manipulació de
fibres i l’anàlisi de diversos teixits. Després
elaboren un mostrari tèxtil per a una empresa imaginària tenint en compte les consideracions següents: temporada, públic i
tendència.

És una visita guiada pels espais menys coneguts del CDMT: les reserves, l’Imatex i la
Biblioteca. Ofereix la possibilitat de poder muntar un circuit a mida per veure teixits
o moda històrica “a demanda”, és a dir, segons les preferències que ens comuniqui el
docent o el responsable del grup.

Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, Escoles Tèxtils i Adults
Durada: 2h al CDMT / 1:30 h a l’Institut
Nombre alumnes per sessió: Entre 25 i 75
Preu: 4,5 € al CDMT i 6 € a l’Institut

Nivell: Batxillerat, Cicles Formatius, Escoles d’art i/o de moda i d’adults. També està
pensada per a grups d’adults no acadèmics.
Durada: 2h
Nombre alumnes per sessió: 15
Preu: 4,5 € per persona amb un mínim de 70 euros per grup.

8

Secrets de Museu

59

Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya (mNACTEC)
Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 789 22 44 (concertació de visites) - 93 736 89 66
E-mail: serveiseducatius.mnactec@gencat.cat
Web: www.mnactec.cat

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
aporta a la societat una extensa proposta d’activitats orientades a afavorir la transferència d’informació i coneixements de
caràcter científic i tecnològic, en el marc del patrimoni industrial català. Any rere any, el mNACTEC i el Sistema Territorial
de museus i centres patrimonials adscrits, posen a l’abast del
col·lectiu educador una variada oferta de visites, tallers, teatralitzacions, exposicions... pensades per a professionals de
la didàctica per donar respostes actuals i vivencials a les necessitats formatives dels nostres estudiants. En el cercador de
la web de l’oferta educativa “26 Museus per a les escoles” hi
trobareu més de 240 activitats per a tots els nivells educatius.
El Museu ofereix la possibilitat de contractar visites guiades per
a grups escolars a través del servei de concertació de visites.
Fotografies: © Arxiu d’imatges mNACTEC

Activitats
1

Els Colors de la llum

Taller teatralitzat, a l’aire lliure, a l’exposició
“La terrassa del Sol”, un espai interactiu que,
situat a la terrassa del Museu, explica l’energia
solar. Està destinat a conèixer què és el Sol i
les múltiples maneres que tenim d’aprofitar
la gran quantitat d’energia que ens envia cada
dia. Els objectes experimentals instal·lats a la
terrassa del Sol ens expliquen fenòmens relacionats amb l’horari solar, l’orientació i
altres factors producte de l’energia solar. L’objecte estrella de La terrassa del Sol és el
gran reflector solar Scheffler, que permet cuinar per a moltes persones.
En el cas del taller, mitjançant dos personatges teatrals: el TOT (negre) i el RES
(blanc), i la presència del Sol, els nens i les nenes descobreixen tots els colors i les
seves propietats fins a crear l’arc de Sant Martí.
*En cas de pluja es prepararà una alternativa.
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i moviment.
Nivell: Educació Infantil (P4 i P5)
Durada: 1:15 h
Nombre alumnes per sessió: 30)
Preu: 130 € per grup
2

Descobrim els transports

Taller relacionat amb l’exposició “El Transport
i motos Montesa”, una col·lecció de vehicles,
motos i una maqueta ferroviària amb trens en
miniatura que ens condueixen per la història
dels transports. L’activitat es desenvolupa a
l’espai interactiu “El taller del transport”, per a
alumnes de 3 a 7 anys.
A través de jocs de simulació, els més petits treballaran els conceptes de lateralitat i
d’orientació en l’espai, les normes bàsiques de circulació i els mitjans de transport. A
més, com a complement del taller, s’observarà la Maqueta Ferroviària i algun vehicle
de l’exposició El Transport.
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, experimentació; raonament i
representació.
Nivell: Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 30
Preu: 78 € per grup

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
3

Taller del so
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5

Gas i petroli: l’energia dels fòssils

Taller on l’alumnat de primària experimentarà d’una forma lúdica fenòmens desconeguts per a ells, associats a les propietats i percepció del so. Observarem com els
materials casolans i coneguts es comporten d’una manera sorprenent.
S’experimentarà amb les escultures sonores Baschet més complexes, uns instruments
diferents i curiosos.
S’analitzaran les propietats bàsiques del so i on es transmet en diferents medis. Analitzarem les característiques de la veu, les vibracions de les cordes vocals i de diferents tipus
d’instruments de corda i de percussió. També
veurem aspectes tecnològics del so, per exemple, com funciona un altaveu i la llum que
transporta el so modulada per un làser.
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i experimentació.

Visita guiada a l’espai Gas i Petroli de l’exposició “Enérgeia”, sobre l’energia, motor
imprescindible de la industrialització que permet comprendre la importància de la
utilització de les fonts d’energia al llarg del temps.
Visita temàtica on s’explica l’ús de les energies fòssils: carbó, petroli i gas natural. Durant la visita treballarem l’origen i formació dels recursos energètics d’origen fòssil,
la seva extracció, l’aprofitament, les tecnologies derivades. Veurem les aplicacions
que han revolucionat la societat, com funcionen les maquetes dels motors de combustió
interna. També farem una reflexió de la seva
relació amb el canvi climàtic, del futur i de les
perspectives d’ús.
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, interpretació i experimentació.

Nivell: Educació Primària
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 30
Preu: 78€ per grup + 2 € per alumne (gratuït per Cicle Inicial)

Nivell: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 30
Preu: 63€ per grup + 2€ per alumne entrada museu

4

Taller de Física la Mentora Alsina

6

Els obrers fan història!

Taller que es realitza a l’exposició permanent “El Laboratori de Física Experimental
Mentora Alsina”.
Els alumnes coneixeran com era un laboratori de física experimental de començament de segle XX i realitzaran els experiments que van servir per entendre el perquè
dels fenòmens físics que ens envolten, a partir
d’experiències de pressió, llum i electricitat
que Ferran Alsina havia realitzat en el seu
gabinet de física experimental fundat al Tibidabo, amb la finalitat de fer demostracions de
les lleis físiques.
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i experimentació.

Visita teatralitzada en la qual el grup visita primer la part energètica de la fàbrica i
després fan un salt en la història.
Amb l’ajuda de personatges teatrals com una obrera, un obrer, l’amo de la fàbrica i
un comercial, els joves a més de veure els aspectes tecnològics del procés productiu
de la llana, s’endinsen en la vida quotidiana dels obrers de començament del segle
passat a Catalunya.
Durant el recorregut per l’exposició veuran
com funcionen les màquines i quins eren
els aspectes més rellevants de la societat en
aquell moment de la història.
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i experimentació.

Nivell: Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària, ESO i Batxillerat
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 30
Preu: 78€ per grup + 2€ per alumne entrada al Museu

Nivell: ESO i Batxillerat
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 30
Preu: 155€ per grup + 2€ per alumne entrada museu
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Museu de Terrassa. Seu d’Ègara.
Esglésies de Sant Pere
Plaça del Rector Homs, s/n. 08222 Terrassa
Telèfon: 93 783 37 02 - 93 739 70 72 (Museu de Terrassa. Direcció i Serveis)
E-mail: museudeterrassa@terrassa.cat
Web: www.terrassa.cat/museu

El conjunt de les Esglésies de Sant Pere es troba al bell mig del
Parc de Vallparadís, sobre el turó on hi ha l’antic nucli de Sant
Pere de Terrassa. Va ser la seu del Bisbat d’Ègara des del segle
V. Aquí se celebrà el Concili egarenc l’any 615. Un pont del segle XVII comunica el recinte amb la vila medieval i el centre
històric de la ciutat.
El conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere, propietat de la parròquia de Sant Pere, és una secció vinculada al
Museu de Terrassa. Des de finals del segle XIX va ser objecte de
diverses campanyes de restauració i excavació arqueològica.
Declarat Monument Nacional l’any 1931. El 2009 es va inaugurar la nova museïtzació del conjunt després d’un llarg període
de treballs.
La Seu d’Ègara és un conjunt de primer ordre a nivell europeu
gràcies al bon estat de conservació dels elements d’època episcopal entre els segles V i VIII.

Horaris: De dimarts a dissabte de 10 a 13:30 h i de 16:00 a 19:00 h i diumenges i
festius d’11:00 a 14:00 h (durant tot l’any).
Preu: 2€ (estudiants), gratuïta (menors de 6 anys i docents)

62

Museu de Terrassa
Casa Alegre de Sagrera
Carrer de la Font Vella, 29. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 783 37 02 - 93 739 70 72 (Museu de Terrassa. Direcció i Serveis)
E-mail: museudeterrassa@terrassa.cat
Web: www.terrassa.cat/museu

La Casa Alegre de Sagrera es va construir a inicis del segle XIX.
D’aquesta primera època es conserven pintures murals a les
sales de la primera planta.
L’any 1911 es duu a terme una reforma important que converteix l’edifici en un model d’habitatge burgès industrial terrassenc, d’època modernista.
Desenvolupa una funció museística des de l’any 1973. Alguns
dels seus espais es presenten com a estances moblades i decorades; i d’altres, contenen diverses col·leccions: la Salvans,
d’art oriental; les dels artistes Martínez Lozano, Laureà Barrau,
Mateu Avellaneda, Carlos Baca-Flor i Fèlix Mestres; i els llegats
dels escriptors Agustí Bartra i Ferran Canyameres.

Activitats
1

La mainada al Museu: Una casa molt alegre

L’activitat es desenvolupa a l’entorn d’un
conte que explica la història de la Casa Alegre de Sagrera, dels seus habitants i de la
distribució de l’espai.
Després, el grup fa una visita pels espais més
significatius de la Casa Alegre de Sagrera i
buscaran alguns objectes dels seus antics
habitants.
Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns
del Centre de Terrassa.
Nivell: Educació infantil
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 35 alumnes
Preu: 35€
2

La mainada al Museu. Taller: Va de retrats

L’activitat es desenvolupa en dues parts:
• Visita dinamitzada al fons artístic exposat a la Casa Alegre de Sagrera per introduir
els conceptes de línia, forma, color i tècnica artística.
• En la part pràctica, els infants, dividits en grups, faran retrats de mig cos sobre
plafons rígids, utilitzant diferents elements per pintar i enganxar.

Nivell: Educació infantil
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 35
Preu: 92 €
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3

La mainada al Museu. El barret màgic del senyor Alegre

Activitat per recórrer els espais de la Casa
Alegre de Sagrera, posant en pràctica vocabulari anglès bàsic per descriure espais,
colors, números i coses.
En aquesta visita dinamitzada, els infants
hauran d’utilitzar aquest vocabulari per
resoldre els diferents enigmes que els anirà
plantejant d’educador/a.
Nivell: Educació infantil i Cicle inicial d’Educació Primària
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 35 persones
Preu: 45 €
4

Taller: Va de retrats

L’activitat es desenvolupa en dues parts:
• Visita dinamitzada al fons artístic exposat a la Casa Alegre de Sagrera per introduir
els conceptes de línia, forma, color i tècnica artística.
• En la part pràctica l’alumnat realitza un retrat de manera personal i creativa.
Nivell: Educació primària
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 35
Preu: 92 €
5

6

Taller: Un vitrall modernista

El taller comença amb una breu visita a la
Casa Alegre de Sagrera fent especial atenció als vitralls, al modernisme i a les arts
aplicades.
El pas següent és que l’alumnat elabori el
seu propi vitrall modernista.
Nivell: Cicle superior d’Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius i Educació d’adults
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 35 alumnes
Preu: 122 €
7

Itinerari modernista

L’itinerari es pot desenvolupar, en funció dels interessos del grup, per diferents elements que permeten conèixer l’arquitectura, la pintura i les arts decoratives modernistes a Terrassa.
Aquests espais, a escollir, són els següents: la masia Freixa, el vapor Aymerich, Amat i
Jover, el mercat de la Independència, la confiteria Crané, l’Ajuntament, l’antic Institut
Industrial, la casa de Joan Barata, el Círcol egarenc, l’Hotel Peninsular, el magatzem
Joaquim Alegre, el Teatre Principal i la Casa Alegre de Sagrera.

Visita: Casa Alegre de Sagrera

La visita explica l’evolució històrica i arquitectònica de la Casa Alegre de Sagrera.
Se centra en aspectes històrics, socials, formals i tècnics d’història de l’art.
Nivell: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles formatius, Educació
especial, Educació d’adults i Públic en general
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: Màxim 35
Preu: 35€

Nivell: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles formatius, Educació d’adults i Públic en general
Durada: màxim 2 h
Nombre alumnes per sessió: 35 persones
Preu: 1:30 h 46 € - 2:00 h 61 €
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Itinerari industrial i modernista en anglès o francès

L’itinerari es pot desenvolupar, en funció dels
interessos del grup, per diferents elements
que permeten conèixer l’arquitectura, la
pintura i les arts decoratives modernistes a
Terrassa.
S’ha d’escollir en quina de les dues llengües
estrangeres es vol realitzar.

Nivell: Primary School, Secondary School, batxillerat, cicles formatius i public en
general
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 35 persones
Preu: 61 €
9

10

De professió ... guia!

L’APS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a
la comunitat en un projecte en que els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
Els nois i noies donaran a conèixer la Casa Alegre de Sagrera a un col·lectiu mitjançant la metodologia de difusió que vulguin elaborar.
El punt de partida és una visita guiada a la Casa Alegre de Sagrera que explica l’evolució històrica i artística de l’edifici, presenta el projecte didàctic del Museu i les eines
disponibles i, planteja el repte de dissenyar i realitzar una visita a la Casa Alegre.
El grup treballa a l’escola per preparar el guió i els materials didàctics (disfresses per
fer una teatralització, material per explicar un conte, titelles, reproducció d’objectes,
fotografies, jocs…).
Per finalitzar el procés, l’alumnat torna a la Casa Alegre de Sagrera per presentar
la seva activitat a companys d’escola, familiars, l’AMPA del centre educatiu, ... i així
difondre el patrimoni de la ciutat.

La Casa Alegre de Sagrera en anglès o en francès

La visita explica l’evolució històrica i arquitectònica de la Casa Alegre de Sagrera.
Se centra en aspectes històrics, socials, formals i tècnics d’història de l’art.
S’ha d’escollir en quina de les dues llengües estrangeres es vol realitzar.

Nivell: Primary School, Secondary School, batxillerat, cicles formatius i public en
general
Durada: 1 h
Nombre alumnes per sessió: 35 persones
Preu: 45 €

Nivell: Cicle superior d’Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles
formatius
Durada:
1r dia: 1 hora i mitja (visita guiada a càrrec del monitor del Museu)
Treball al centre escolar: a determinar
Darrer dia: 1 hora (visita guiada a càrrec dels alumnes)
Nombre alumnes per sessió: 35
Preu: 46 €

Activitats
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Activitats

Can Juliana
Ctra. Sant Feliu, s/n Km. 2. 08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 743 52 67
Mòbil: 663 017 402
E-mail: info@canjuliana.com / masiacanjuliana@gmail.com
Web: www.canjuliana.com

Can Juliana és una empresa dedicada a l’educació en el lleure
i ambiental. El magnífic entorn del què disposa permet treballar valors tant ambientals com humans, mitjançant activitats
lúdico-educatives en un ambient tranquil i distès.
A més, també s’hi poden dur a terme activitats de lleure, esportives i d’aventura, posant sempre per davant el respecte a
la natura i als companys.

1

Activitats d’educació ambiental

Activitats d’educació ambiental adaptades al nivell de cada
curs, des d’educació infantil fins
a Primària. Per a més informació
consulteu el nostre web.

Nivell: Des de P3 a 6è de Primària.
Durada: Sortides d’un dia
Nombre alumnes per sessió: Sense especificar
Preu: A consultar
2

Parc aventura + Laberint multi jocs

Circuit de ponts penjats i tirolines + laberint entre arbres amb diferents jocs per superar.

Nivell: A partir de 8 anys
Durada: Sortides d’un dia
Nombre alumnes per sessió: Sense especificar
Preu: 11€ + IVA

Can Juliana
3

Paintball infantil
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Follet / Explorador / Pirata

Paintball amb material adaptat per infants.

Diferents eixos d’animació per introduir gimcanes i passar un dia fent activitats
lúdiques en el medi natural.

Nivell: De 8 a 14 anys.
Durada: Sortides d’un dia
Nombre alumnes per sessió: Sense especificar
Preu: 14,50€ + IVA

Nivell: A partir d’Educació Infantil.
Durada: Sortides d’un dia
Nombre alumnes per sessió: Sense especificar
Preu: 8€ + IVA
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Activitats

Masia Ca n’Oliveró
Masia Can Oliveró s/n. 08755 Castellbisbal
Telèfon: 937 885 659 - 626 020 333
E-mail: masiacanolivero@gmail.com - comandescanolivero@gmail.com

Finca agroecològica de tradició familiar. El nostre terreny
és de secà i tenim petites extancions d’horta i fruiters, on es
conrea producte ecològic i de temporada. Apostem per tindre
diferents varietats d’un mateix article (diferents tipus de cols,
bròquils, tomàquets, mongetes...)

1

Visita guiada a la finca

Ruta explicativa del terreny i explicació dels
nostres cultius.

Nivell: Bàsic
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 20
Preu: A consultar

2

Degustació dels productes actuals

Explicació dels cultius i tast.

Nivell: Bàsic
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 20
Preu: A consultar

3

Tallers formatius

Com es sembra, com es planta, quant es
recull...

Nivell: Bàsic
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 20
Preu: A consultar
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Centre Tecnològic de Catalunya
EURECAT

Activitats
Àmbits de coneixement:

Avinguda Universitat Autònoma, 23. 08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 93 594 47 00
E-mail: cerdanyola@eurecat.org
Web: www.eurecat.org

El Centre Tecnològic de Catalunya EURECAT va ser creat al 1987
per l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius, i des
de 1997 és una entitat independent amb la forma jurídica de
fundació privada. Situat en el Parc Tecnològic del Vallès, Ascamm ocupa una superfície edificada de 11.000 m2, i compte
amb uns 136 treballadors, en la seva majoria tecnòlegs. Un referent a Europa des de fa vint anys i on la seva visió és la generació de tecnologia pròpia orientada a l’obtenció de productes
d’alt valor afegit i a l’aportació de solucions que permetin millorar les estratègies i la gestió de la innovació en les empreses.
• Tecnologies de Materials
• Tecnologies de Procés i Fabricació
• Sostenibilitat Industrial
• Enginyeria del Coneixement
• Posicionament, Navegació i Comunicació
El centre té un ventall de serveis molt ampli que s’estructura en els àmbits de la
investigació, la innovació i serveis tecnològics, gestió, estratègia i formació, que es
focalitza en els següents sectors:
• Automoció
• Aeronàutica
• Ferroviari
• Salut
• Industria
• Construcció
• Alimentació
• Esport/Wellness
El centre acull visites per a conèixer els serveis i les instal·lacions.
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Activitats

Sincrotró Alba
Carrer de la Llum 2 - 26. 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain
Tel.: +34 93 592 43 00
Fax: +34 93 592 4301
E-mail: useroffice@cells.es
www.albasynchrotron.es

El sincrotró Alba és una infraestructura científica de tercera generació situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i és la més
important de la zona del Mediterrani. Es tracta d’un complex
d’accelerador d’electrons per a produir llum sincrotró, que permet visualitzar l’estructura atòmica dels materials i estudiar les
seves propietats.
Actualment, l’ALBA disposa de set línies de llum operatives
de la fase I, que comprenen tant els raigs X tous com els raigs
X durs, i que es destinen principalment a les biociències, la
matèria condensada (nanociència i propietats magnètiques i
electròniques) i la ciència dels materials.
Aquesta gran infraestructura científica genera 5.000 hores de
llum anualment i està disponible per a oferir a més de 1.000
investigadors de la comunitat acadèmica i del sector industrial
cada any. Des del 2012 acull usuaris oficials procedents d’institucions espanyoles (75%) i també d’altres països.

1

Visites guiades

A més a més dels serveis científics que ofereix la instal·lació, també es realitzen visites guiades on els visitants poden passejar pel recinte experimental i conèixer les
diferents línies de llum i l’equipament de la instal·lació.

Nivell: Estan obertes a qualsevol col·lectiu (estudiants, associacions, famílies...), tot
i que no són recomanables per a persones menors de 14 anys (incloent les visites
familiars).
Durada: 1:15 h
Nombre alumnes per sessió: 25 persones
Les visites es realitzen de dilluns a divendres, els dies que el Sincrotró ALBA no està
en funcionament.
Dissabtes i diumenges no s’organitzen visites guiades.
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Activitats

Natupark
Carrer Riu Sec, s/n Pol. Ind. Polizur (Bosc Tancat)
08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 93 591 07 27 - 615 951 022
E-mail: oficina@bosctancat.com
Web: www.bosctancat.net

Natupark és el Parc d’Aventures més gran d’Espanya amb 8
circuits, 118 jocs d’aventura i un conjunt d’instal·lacions sobre
els arbres de 2 km de recorregut aeri. Els circuits inclouen jocs
com: ponts tibetans, tirolines, lianes, troncs oscil·lants, ponts
de xarxa o nepalesos. És un nou concepte d’activitats a l’aire
lliure que ja té més de tres anys d’experiència en activitats per
a escoles.
Utilitzar Natupark com a activitat extra escolar suposa sobretot
contacte amb la natura, respectar el medi ambient, entreteniment i a la vegada educació i aprenentatge combinat amb
aventura en un entorn natural.

1

Circuit infantil

En aquest circuit podreu veure com els més petits es superen a si mateixos una volta
rere l’altre. Compost de 14 jocs, amb un recorregut total de 109m i amb una altura
màxima de les plataformes d’1,5m, els nens/es aprenen jugant i aprenen a jugar.

Nivell: P3, P4 i P5 (1m a 1’20m d’alçada)
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: 30 alumnes
2

Circuit de pràctiques

Aquest circuit és obligatori per a tots aquells que faran els circuits d’alçada (a partir
del verd). Aquí els monitors expliquen i demostren el sistema de seguretat que s’utilitza. Hi ha 4 circuits compostos per quatre jocs i un recorregut aproximat de 30m
cadascun. L’altura màxima de les plataformes és de 2m.

Nivell: Mínim 1’15m d’alçada
Durada: 3 hores comptant la sortida del Circuit de Pràctiques (obligatori). Es poden
fer tants circuits com es desitgi durant aquestes 3h.

Natupark
3

Circuit verd

72
6

Circuit vermell

Són 2 circuits, amb 21 jocs i amb un recorregut total de més de 200m. Les plataformes
es troben a una alçada màxima de 3 metres
on l’alunat gaudirà de la sensació d’aventura
i l’alçada suficient perquè resulti una experiència enriquidora i divertida.

El Circuit Vermell té les plataformes dels jocs
a 9 metres d’alçada on l’atractiu principal es
una tirolina de més de 80 metres que fa les
delícies dels més agosarats. El circuit està
format per 17 jocs amb un recorregut total
de 315m.

Nivell: A partir de 6-7 anys (mínim 1’15m d’alçada)
Durada: 3 hores comptant la sortida del Circuit de Pràctiques (obligatori). Es poden
fer tants circuits com es desitgi durant aquestes 3h.

Nivell: A partir d’1,45m d’alçada
Durada: 3 hores comptant la sortida del Circuit de Pràctiques (obligatori). Es poden
fer tants circuits com es desitgi durant aquestes 3h.

4

Circuit blau

7

Circuit negre

Consta de 2 circuits, un d’11 i un de 10 jocs,
de 179 i 146 metres de recorregut respectivament. L’altura de les plataformes es troba
a una alçada màxima de 5 metres. És el primer circuit que compta amb una liana on les
sensacions es disparen.

Al Circuit Negre els jocs es troben a una alçada màxima de 15 metres on l’atractiu principal és un rocòdrom que trobem amunt d’una
plataforma que ens puja a 15 metres per
augmentar les sensacions. Està compost per
19 jocs amb un recorregut total de 297m.

Nivell: A partir d’1,30m d’alçada
Durada: 3 hores comptant la sortida del Circuit de Pràctiques (obligatori). Es poden
fer tants circuits com es desitgi durant aquestes 3h.

Nivell: Majors de 14 anys (mínim d’1,45m d’alçada)
Durada: 3 hores comptant la sortida del Circuit de Pràctiques (obligatori). Es poden
fer tants circuits com es desitgi durant aquestes 3h.

5

Circuit taronja

El circuit està format per 11 jocs amb un recorregut total de 155m. L’altura màxima de
les plataformes es troben a una alçada de
7 metres. Aquest circuit tot i estar preparat,
com els circuits blaus, per a una alçada de
1.30m, és més atlètic i atrevit, a més d’ésser
un dels circuits indispensables per a poder
realitzar els circuits vermell i negre.
Nivell: A partir d’1,30m d’alçada
Durada: 3 hores comptant la sortida del Circuit de Pràctiques (obligatori). Es poden
fer tants circuits com es desitgi durant aquestes 3h.

Individual

Grups +10

Grups +25

13 €

12 €

11 €

Juvenil (7-13 anys)
Tots els circuits menys l’infantil. 18 €

17 €

16 €

Adult (més de 14 anys)
Tots els circuits menys l’infantil. 24 €

23 €

22 €

Preus:
Infantil (4-6 anys)
Només circuit infantil.
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Activitats

Teia Moner
Carrer Sant Miquel, 4-6. 08184 Palau-Solità i Plegamans
Telèfon: 93 864 58 34
Web: www.teiamoner.com • www.titellesieducacio.com

Teia Moner, responsable del Taller de Titelles, és professora,
pedagoga, terapeuta, formadora de mestres, i tècnica en educació emocional. També és la representant espanyola a la RIMES (Réseau International Marionnettes, Éducation et Santé).
Organitza juntament amb l’ICE de la Universitat de Barcelona
les Jornades Internacionals sobre titelles, teràpia i educació.
També és actriu, maga i titellaire. Ha creat més de 50 espectacles i els ha representat arreu del món en festivals i teatres.
A més és la directora artística de DAMA, Festival Internacional
de Dames Màgiques, (màgia) i dirigeix la companyia de teatre
visual ADDAURA TEATRE VISUAL.

Taller de Titelles Teia Moner
Una sortida per a treballar la plàstica, els valors i les emocions.
Durant la visita es podrà gaudir de:
Visita al museu de titelles del món.
Informació sobre materials per a treballar els aprenentatges a l’aula ordinària i a l’aula amb alumnes amb necessitats educatives especials.
Veure diferents tipus de titelles per poder fer-los a classe.
Rebre informació de com gestionar les emocions amb titelles.
Veure la representació d’un conte amb titelles (a escollir entre quatre proposats)
Lliurament d’un dossier amb activitats basat en el conte per a treballar les emocions
a classe.
Veure un audiovisual sobre tècniques i la història dels titelles.
Els assistents podran manipular diferents tipus de titelles.
Construcció d’un titella (a escollir entre quatre proposats) i emportar-se’l a casa.

Ha obtingut els premis:
PREMI RIALLES 1993
PREMI A L’ENGINY I L’ORIGINALITAT 1996 atorgat per SGAE, AADPC i BTV.
PREMI XARXA 2000 atorgat per SGAE i Fundació Xarxa.
PREMI ESPECIAL A LA CREATIVITAT. Festival Titelles La Vall d’Albaida 2010

Nivell: Llars d’Infants, Educació Infantil i Primària, Esplais, ESO, Batxillerat,
Escoles d’Educació Especial, CAEPS Cicles Formatius i universitaris.
Durada: 1:30 h aproximadament
Nombre alumnes per sessió: Grups de 50/70 nens/es per sessió
Preu: 10 € (tot inclòs). Monitors o mestres acompanyants no paguen
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Casa Natura
Carretera de Santiga, 96. 08291 Ripollet
Telèfon: 93 504 60 14 - 670 29 12 77
E-mail: casadenatura@gmail.com / mediambient@ripollet.cat
Web: casanatura.ripollet.cat
Horaris: de dilluns a divendres de 9:30 a 14h.

La Casa Natura de Ripollet és un equipament municipal, construït
gràcies a les escoles taller i els plans d’ocupació del Patronat Municipal d’Ocupació de Ripollet. La casa i les obres del jardí del voltant
van ser realitzats gràcies a diversos tallers ocupacionals. Actualment l’Agrupació Ripollet Natura en gestiona el funcionament.
El seu objectiu principal és l’educació ambiental. En aquest aspecte, Ripollet és un municipi privilegiat, ja que en un entorn estrictament urbà com el nostre, no són freqüents els equipaments com
la Casa Natura.
La Casa Natura ofereix activitats adreçades a tots els públics i tenen
la finalitat de donar a conèixer el patrimoni natural del municipi i
conscienciar sobre les qüestions mediambientals per tal de fomentar hàbits més respectuosos amb l’entorn.

75

Espai Natura
Fundació Sabadell 1859
Carrer de la Prada, s/n. 08207 Sabadell
Telèfon: 93 716 47 81
E-mail: espainatura@fundaciosabadell.cat
Web: www.espainaturasabadell.cat
Possibilitat de descomptes:
Escoles Clientes de BBVA: -20%
Escoles de Màxima Complexitat: -20%
Escoles Clientes BBVA i de Màxima Complexitat: -30%

Situat al nord de Sabadell, l’Espai Natura és una finca de 86 hectàrees de bosc protegit, que l’any 1964 Caixa Sabadell va salvar
de l’especulació urbanística, tot transformant-lo en un Centre
d’Activitats Ambientals.
L’Espai Natura comprèn la Masia de Can Deu, el Museu de la Vida
al Camp, el bosc de Can Deu, la granja i l’Església de Sant Vicenç
de Verders, recuperada del pantà de Sau per Caixa Sabadell.

Activitats
1

Visita al Museu de la Vida al Camp

En aquesta visita, on es farà un recorregut
pels diferents espais de la masia i del museu,
l’alumnat tindrà la possibilitat de recrear la
vida quotidiana del món rural tot veient les
diferents estances de la masia i coneixent els
cicles productius i les eines emprades en el
conreu tradicional del blat, la vinya i l’olivera i les feines complementàries al bosc i del
transport a través de l’exposició i de l’atenció
especialitzada del guia.
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: 35 persones
Preu: 150 € / grup laborables • 158 € / grup caps de setmana
2

Activitats a la granja - Els animals de la granja i l’hort

Biologia i aprofitaments dels animals de la granja i les hortalisses de temporada.
Nivell: De 1 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 2 h
Preu: 197 € grup
3

Activitats a la granja - Els animals de la granja

Aproximació a la biologia i aprofitaments dels animals de la granja
Nivell: De 1 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 1:15 h
Preu: 155 € grup
4

Activitats a la granja - Els animals de la granja a la tarda

Únicament com a complement d’altres tallers. Coneixement dels animals de granja
Nivell: De 6 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 1 h
Preu: 55 € grup

Espai Natura. Fundació Sabadell 1859

5

Circuits mediambientals - El món rural

La vida de pagès: visita a la masia tradicional i el coneixement de l’hort.
Nivell: De 6 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 2:30 h
Preu: 165 € grup
6

Circuits mediambientals - El bosc dels sentits

Descoberta dels elements del bosc a partir dels cinc sentits.
Nivell: De 6 a 7 anys i Educació Especial
Durada: 2 h
Preu: 165 € grup
7

Circuits mediambientals - El bosc mediterrani

Orientació i lectura de mapes. Coneixement dels elements del bosc a través de l’experimentació.
Nivell: De 8 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 2:30 h
Preu: 165 € grup
8

Circuits mediambientals
Masies i tecnologia agrària tradicional

Coneixement de la masia com a model social i de la tecnologia tradicional emprada
al món rural.
Nivell: De 13 a 16 anys i Educació Especial
Durada: 2:30 h
Preu: 165 € grup
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9

Tallers monogràfics - Fem pa, el conreu tradicional del blat

Eines i processos del conreu tradicional del blat, l’obtenció de la farina i l’elaboració
del pa.
Nivell: De 8 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 2 h
Preu: 165 € grup
10

Tallers monogràfics
Fem vi, el conreu tradicional de la vinya*

Eines i processos del conreu tradicional de la vinya, la verema i l’elaboració del vi.
*Únicament a la tardor
Nivell: De 8 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 2 h
Preu: 165 € grup
11

Tallers monogràfics
Fem oli, el conreu tradicional de l’olivera

Eines i processos del conreu tradicional de l’olivera, l’obtenció de l’oli i elaboració del
sabó.
Nivell: De 8 a 12 anys i Educació Especial
Durada: 2 h
Preu: 165 € grup
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Activitats

Agrupació Astronòmica Sabadell

Anar a l’Observatori
1

Observació

Carrer Prat de la Riba. 08206 Sabadell
Telèfon: 93 725 53 73
E-mail: secretaria@astrosabadell.org
Web: www.astrosabadell.cat

Aquesta sessió dura 1h (aproximadament). Es
comença a l’auditori amb una explicació, segons el nivell del grup, amb imatges de l’astre que s’observarà amb els telescopis. Visita a
l’observatori de l’Agrupació on s’ensenya com
és un observatori astronòmic i, seguidament
s’observa un astre amb els telescopis.

L’Agrupació Astronòmica Sabadell ofereix sessions de divulgació de l’astronomia per a les escoles, instituts, escoles d’adults,
AMPES, i tota mena de centres d’ensenyament. Aquestes sessions són ideals per arrodonir qualsevol tema o projecte que
estigueu fent sobre l’Univers: el Sistema Solar, les estrelles, els
coets, etc.

Nombre alumnes per sessió: uns 25 nens més acompanyants
Preu: 90 € (IVA inclòs) per a cada grup
2

Audiovisual i observació

Aquesta sessió dura 1h i 30m (aproximadament). Projecció d’un audiovisual a l’auditori acompanyat d’imatges i vídeos sobre algun tema determinat (en funció de l’edat
i el nivell). Visita a l’observatori de l’Agrupació on s’ensenya com és un observatori
astronòmic i, seguidament s’observa un astre amb els telescopis.
Nombre alumnes per sessió: uns 25 nens més acompanyants
Preu: 160 € (IVA inclòs) per a cada grup

L’Observatori va a l’escola
3

Explicació i observació

Es passa un audiovisual o es fa una explicació
(amb imatges i vídeos) sobre el tema que es
vulgui. S’estableix un col·loqui amb els nens
i nenes. Es porta un meteorit perquè l’alumnat el pugui tocar, etc. Finalment, es surt al
patí de l’escola per mirar el Sol amb un telescopi portàtil.
Nombre alumnes per sessió: uns 25 nens més acompanyants
Preu: 125 € (IVA inclòs) per cada sessió (més desplaçament per a escoles allunyades de Sabadell, si s’escau).
Aquesta activitat es pot complementar amb tallers on cada nen i nena fa una
manualitat astronòmica. El preu és de 3€ per alumne (material necessari inclòs).
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Activitats

Hípica Can Caldés
Avinguda Corts Catalanes, s/n. 08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 553 11 83
E-mail: info@cancaldes.com
Web: www.cancaldes.com

Des d’Hípica Can Caldés ofereixen als alumnes que visiten el
club una introducció al món del cavall i els ponis, des del seu
entorn, història i característiques, al seu vessant esportiu. Tot
això des d’un punt de vista teòric i pràctic i adaptat a les edats
dels escolars.
És una oportunitat per entrar en contacte amb l’apassionant
món del cavall, un món que es desenvolupa en un entorn natural i que permet interactuar amb els animals, al mateix temps
que es practica esport.

Baptisme hípic: el cavall i l’equitació
Visita fora del centre escolar amb monitoratge, consistent en una part teòrica sobre
el cavall i el seu entorn i una part pràctica,
amb l’opció -segons l’elecció del centre- que
els i les alumnes puguin interactuar amb els
animals. Finalment, es destinarà un bloc per
aprofundir en l’equitació com a esport.
Nivell: Educació Infantil i Primària
Durada: 3h (10 a 13h)
Nombre alumnes per sessió: 50 (Amb previ avís s’estudiarà un aforament màxim
de 100 alumnes)
Preu: 8€ per alumne
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Club Hípica Severino
Carrer Príncipe, s/n. 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 600 63 88 96
E-mail: info@hipicaseverino.es
Web: www.hipicaseverino.es

Fundada el 1948 per la família Farres al carrer Tetuán de Sant Cugat
del Vallès, és el primer centre d’hípica del municipi pel qui busca,
i troba, un lloc per a gaudir de la naturalesa i els cavalls al cor del
Parc Natural de Collserola, a 10 minuts de Barcelona.
Organitzen visites guiades a les escoles, on expliquen als nens i nenes el món dels cavalls, els seus hàbits, les seves costums...
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Activitats

Rossinyol Nou, Serveis Educatius
Camí de la Vall d’Horta, Rossinyol Nou s/n. 08212 Sant Llorenç Savall
Telèfon: 93 714 04 36 - 661 165 995
E-mail: info@rossinyolnou.com
Web: www.rossinyolnou.com

El Rossinyol Nou és una empresa de serveis educatius ubicada
dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Són
especialistes en la creació i realització d’itineraris pedagògics,
treball de síntesi i activitats de lleure per a centres educatius de
Primària i secundària.
Donen suport a la tasca docent del professorat, ja que els anys
d’experiència treballant amb centres educatius i el vast coneixement del territori els permet oferir activitats personalitzades
a les necessitats de cada escola.

1

Terra de Bandolers

Gimcana-joc de bosc ambientat en el bandolerisme.

Nivell: Educació Primària
Durada: Tot el dia
Nombre alumnes per sessió: Fins a 50
Preu: 11 € per alumne
2

Petits itineraris de descoberta

Itineraris a la carta sobre fauna i flora del parc, llegendes i patrimoni cultural.

Nivell: Educació Infantil i Educació Primària
Durada: 4 h
Nombre alumnes per sessió: Fins a 60
Preu: 10,8 € per alumne

Rossinyol Nou, Serveis Educatius
3

Cròniques Bandoleres

Viatge literari a través dels textos de tradició oral i escrita, utilitzant el bandolerisme
com a fil conductor.

Nivell: ESO
Durada: Tot el dia
Nombre alumnes per sessió: Fins a 130
Preu: A partir de 11,55 € /alumne inclou dossier de treball
4

Treball de Síntesi

Treball de síntesi d’1 o 2 dies amb itineraris pel Parc Natural i dossier pedagògic.

Nivell: 1er i 2on d’ESO
Durada: Tot el dia, sense pernoctació
Nombre alumnes per sessió: Fins a 130
Preu: A partir de 11,55 € /alumne inclou dossier de treball
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A través dels sentits

Proposta original i divertida amb l’objectiu de fomentar l’expressió escrita i la comprensió lectora a través d’una gimcana pel poble de Mura.

Nivell: 6é Primària i 1er d’ESO
Durada: Tot el dia
Nombre alumnes per sessió: Fins a 130
Preu: A partir de 11,55 € /alumne inclou dossier de treball
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Emocions
Activitats al Medi Natural
Llac de Vallparadís, 3. 08222 Terrassa
Telèfon: 93 785 09 88 - 607 25 24 27
E-mail: info@emocions.cat
Web: www.emocions.cat

Empresa especialitzada en l’organització d’activitats a la natura per nens i nenes de totes les edats, registrada en el Consell
Català de l’Esport.
SORTIDES 1 DIA PARCS NATURALS:
• Sant Llorenç del Munt
• Parc de Vallparadís a Terrassa (accés en Renfe i FGC)
• Montserrat
COLÒNIES :
• Parc Natural de Sant Llorenç del Munt (Mura)
• Queixans (Cerdanya)
• Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
• Vall de Pineta Parc Nacional d’Ordesa (Bielsa Osca)
• Matamala (el Capcir-Les Angles)
• Llançà (Alt Empordà)

Activitats
1

Multiactivitats al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

Durant mitja jornada o tot el dia realitzarem
un programa de 3 o 4 activitats on els i les
alumnes aniran fent rotacions d’una hora:
escalada, espeleologia, ruta senderista, orientació.

Nivell: Iniciació. Recomanable a partir de 10 anys.
Durada: 3-4 h
Nombre alumnes per sessió: 130 alumnes
Preu: Mig dia 3 activitats 15,20€ • Tot el dia 4 activitats 18,20€
2

Multiactivitats al Parc de Vallparadís

Durant mitja jornada o tot el dia realitzarem un programa de 3 o 4 activitats on
l’alumnat anirà fent rotacions d’una hora: escalada, piragüisme, tirolina, tir amb arc,
bicicleta tt i orientació.

CURSOS D’ESQUÍ I SURF DE NEU A LA MASELLA

Nivell: Iniciació. Recomanable a partir de 10 anys.
Durada: 3-4 h
Nombre alumnes per sessió: 200 alumnes
Preu: Mig dia 3 activitats 15,20€ • Tot el dia 4 activitats 18,20€

Emocions Activitats Medi Natural
3

Multiactivitats al Parc Natural de Montserrat (Collbató)
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Colònies a Queixans

Durant mitja jornada o tot el dia realitzarem un programa de 3 o 4 activitats on els
alumnes aniran fent rotacions d’una hora: escalada, piragüisme, tirolina, tir amb arc,
bicicleta tt i orientació.

Programa de colònies al Poble de Queixans (La Cerdanya).

Nivell: Iniciació. Recomanable a partir de 10 anys.
Durada: 3-4 h
Nombre alumnes per sessió: 130 alumnes
Preu: Mig dia 3 activitats 15,20€ • Tot el dia 4 activitats 18,20€

Nivell: A partir de 5 anys
Durada: 3 dies
Nombre alumnes per sessió: 120
Preu: 125 €

4

Colònies a Mura

6

Programa esquí alpí (3 dies a La Masella)

Programa de colònies al Poble de Mura.

Curs d’esquí i esports d’hivern a La Masella.

Nivell: A partir de 5 anys
Durada: 3 dies
Nombre alumnes per sessió: 50
Preu: 110 €

Nivell: A partir de 8 anys
Durada: 3 dies
Nombre alumnes per sessió: 120
Preu: 179,95 €
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Arqueolític
Propostes d’història a la natura
Carrer Major, 21. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 789 44 56 - 97 257 64 99
E-mail: scomellas@arqueolitic.com
Web: www.arqueolitic.com

A Arqueolític fa 15 anys que ofereixen activitats didàctiques al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Al Parc podreu
descobrir la història, les llegendes i l’arqueologia del massís a
través d’itineraris guiats, tallers i dinamitzacions de mig dia o
dia sencer. Treballen als equipaments didàctics del Mas de La
Mata (Coll d’Estenalles) i el Marquet de les Roques (Vall d’Horta). Reserves per a grups escolars i familiars.

Activitats
1

El Drac de Sant Llorenç

Descobrirem la llegenda més famosa del
massís amb les titelles dels seus personatges, buscarem els ossos del drac que va escampar Guifré el Pelós fa molts i molts anys i
farem la titella del drac per endur-nos a casa.
Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial
d’Educació Primària.
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: Màxim 30
Preu: 98€ per grup classe
2

Fulles i follets

En follet és un titella molt trapella que ens vol ensenyar els seus amagatalls del bosc.
Descobrirem a quins arbres viu, quins són els animals amb els que s’entén i com s’ho
fa per ajudar als visitants del parc a cuidar els nostres boscos. Activitat recomanada
per conèixer el bosc a la tardor i a la primavera.

Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària.
Durada: 1:30 h
Nombre alumnes per sessió: Màxim 30
Preu: 98€ per grup classe

Arqueolític. Propostes d’història a la natura
3

El joc dels Oficis de Muntanya

Els alumnes comencen l’activitat
com a aprenents, el seu objectiu
serà superar diferents proves per
esdevenir, primer oficials del gremi i, finalment, mestres d’ofici. Farem un joc per triar estris de diferents oficis de muntanya: pastors,
pagesos i filadors i un taller per
reproduir una rajola d’arts i oficis
que podran endur-se.
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Masos i feines de muntanya

Joc de descoberta del Mas (Mas de la Mata o Marquet de les Roques) i els seus voltants per entendre com funcionava un mas de l’època moderna, com s’explotava el
territori, com s’hi vivia i quines activitats s’hi duien a terme. Farem un peça de cistelleria tradicional catalana.

Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: Màxim 30
Preu: 150 € (10% de descompte a partir de la 3ª sessió)
4

La cova Simanya i la prehistòria

Itinerari de geomorfologia i història de Coll d’Estenalles a la Cova
Simanya passant pels peus del
Montcau.
Visitem la Cova Simanya per descobrir com es va formar i com
s’hi va viure al passat. Es fa una
demostració d’encesa de foc amb
tècniques de la prehistòria. Aquesta activitat es pot ampliar amb tallers temàtics de prehistòria.
Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària i ESO.
Durada: 4 h / Matinal
Nombre alumnes per sessió: Màxim 30
Preu: 210€ per grup classe

Nivell: Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària i ESO.
Durada: 4 h / Matinal
Nombre alumnes per sessió: Màxim 30
Preu: 210€ per grup classe
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Centre Cultural Casa Nova de l’Obac,
Equipament d’Educació Ambiental
Ctra. de Terrassa a Rellinars (B-122), km 10, al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. Terrassa
Telèfon: 93 785 54 61
E-mail: cima@cimaprojectes.com
Web: www.cimaprojectes.com

Situada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, la Casa
Nova de l’Obac és un equipament d’educació ambiental propietat de
la Diputació de Barcelona i gestionat, des del 1996, per CIMA, S.L. en
règim de concessió administrativa.
La Casa Nova de l’Obac està equipada amb un centre d’informació
i interpretació, exposicions del Parc Natural, aparcament i lavabos.
A més, l’equipament està adaptat i és accessible a tots els públics,
amb un itinerari per a cadira de rodes, material en braille i monitors
formats en el guiatge de persones amb discapacitats sensitives, intel·lectuals o de mobilitat.
Per altra banda, la Casa Nova compta amb un equip de guies i monitors especialitzat per atendre a les escoles i les seves necessitats
tant curriculars com de lleure. Els entorns de l’equipament permeten
descobrir el paisatge, els sistemes naturals i el patrimoni humà del
Parc Natural així com transmetre la necessitat de protegir-los.

Activitats
1

Els arbres del parc natural

De la mà d’un bosquerol, els més petits i
petites aprendran algunes de les característiques de dos dels arbres més populars:
l’alzina i el pi. Mitjançant la descoberta,
l’experimentació i el passar-s’ho bé, els nens
i nenes coneixeran aspectes com les parts
dels arbres i els animals que els rodegen
gaudint de tot un seguit de recursos que els
sorprendran.
Nivell: P3
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 130 € per grup
2

Descobrim el bosc amb els sentits

L’arribada d’una carta misteriosa en mans
d’un excursionista donarà peu a una aventura enigmàtica que els nens i nenes viuran en
primera persona. Mitjançant un joc de pistes
que té com a fil conductor el desenvolupament dels sentits, aprendran a respectar i estimar el bosc sense perdre de vista la màgia
que l’envolta.

Nivell: P4
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 130 € per grup

Centre Cultural Casa Nova de l’Obac, Equipament d’Educació Ambiental
3

Les aventures del bandoler Capablanca
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El relleu del Parc Natural

Amb aquesta activitat es fa un salt en el
temps per reviure les aventures dels bandolers. Mitjançant disfresses, jocs i dramatitzacions, descobrirem com es vestien i com
actuaven, tot gaudint de la màgia del Parc
Natural.

Activitat guiada en la que coneixerem l’origen de la formació del massís de Sant Llorenç del Munt, les característiques de la seva
roca, els agents que l’erosionen i les formes
de relleu que se’n deriven.

Nivell: Diferents adaptacions per a P5 i Cicle Inicial de Primària
Durada: 2 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 130 € per grup

Nivell: Diferents adaptacions per a Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup

4

La biodiversitat del Parc Natural I

Activitat on l’alumnat descobrirà el relleu del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, i coneixerà les comunitats de plantes que millor s’hi adapten. Aprendrem a
relacionar les condicions ambientals amb les comunitats vegetals i identificarem
plantes concretes perquè els nens i nenes coneguin les espècies més característiques
del massís. En el cas de Cicle Superior introduirem l’ús d’instrumental científic.

6

Agricultura i indústria al Parc Natural

Estudiarem la importància de la vinya fins el segle XIX, els pous de glaç, les carboneres, l’evolució històrica de l’Obac Vell i com s’ha modificat el paisatge degut a aquestes activitats econòmiques.
Nivell: Diferents adaptacions per a Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup
7

Descobrim la comarca del Vallès Occidental
des del Parc Natural

En aquesta activitat estudiarem les principals característiques físiques i humanes de
la comarca del Vallès Occidental i quin és el
tipus de paisatge que podem trobar-hi. Delimitarem i analitzarem el paisatge a partir de
l’orientació, l’observació i la deducció.

Nivell: Diferents adaptacions per a Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup

Nivell: Diferents adaptacions per a Cicle Mitjà i Cicle Superior
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup

Centre Cultural Casa Nova de l’Obac, Equipament d’Educació Ambiental
8

La biodiversitat del Parc Natural II

Activitat en la que aprendrem a descriure alguns dels hàbitats més típics de Sant
Llorenç del Munt, com els replans humits i
ombrívols o els pedregrars assolellats. Estudiarem les comunitats de plantes que millor
s’han adaptat a cada hàbitat, i les espècies
vegetals i animals de cada comunitat.

Nivell: Diferents adaptacions per a ESO i Batxillerat
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup
9

Geologia i relleu del Parc Natural

Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac és una de les grans masses rocoses de
la Serralada Pre-litoral Catalana. Aquest massís està constituït per gruixuts estrats
de conglomerat, una roca formada bàsicament per còdols inclosos en una matriu
de sorra, llim i argila. En aquesta activitat s’estudia el procés de formació d’aquesta
roca i l’evolució geològica que ha experimentat amb el procés d’erosió, així com les
conseqüències que això ha tingut en la comunitat vegetal i animal, així com en els
assentaments humans.
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10

Activitats preindustrials de muntanya al Parc Natural

Activitat en la que coneixerem el patrimoni arquitectònic i cultural heretat de molts
segles d’ocupació humana. Amb l’estudi
arqueològic d’un pou de glaç i del mas de
l’Obac Vell deduirem l’evolució històrica, demogràfica i econòmica de les relacions entre
l’ésser humà i el medi al Parc Natural.
Nivell: Diferents adaptacions per a ESO i Batxillerat
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup
11

La Ruta dels Bandolers

Durant l’itinerari coneixerem aspectes relacionats amb la història del bandolerisme
i relatarem la llegenda del bandoler més
popular de la Serra de l’Obac, en Capablanca.
Nivell: Diferents adaptacions per a Cicle Mitjà
i Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup
12

Obertura

Si voleu gaudir dels entorns que ofereix el
Parc Natural pel vostre compte podeu sol·licitar l’obertura de l’equipament. Disposareu
d’una persona responsable que vetllarà pel
correcte funcionament de l’obertura.

Nivell: Diferents adaptacions per a ESO i Batxillerat
Durada: 3 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu: 150 € per grup

Nivell: Tots els nivells
Durada: 4 o 5 h
Nombre alumnes per sessió: Grup classe
Preu:
Obertura de 4 hores: 140 € (fins a 6 grups) / 210 € (més de 6 grups)
Obertura de 5 hores: 160 € (fins a 6 grups) / 240 € (més de 6 grups)
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Els horts de Can Salas (L’Heura)
Crta. BV-1248 Sabadell-Matadepera Km 6,4. 08227 Terrassa
Telèfon: 93 735 02 20 - 636 46 14 09
E-mail: heura@heura-cet.cat
Web: www.heura-cet.cat

“Els horts de Can Salas” és un projecte integral al voltant de
l’agricultura social; utilitzant els recursos de l’agricultura, promouen accions d’inserció sòcio-laboral, d’educació,formatives,
terapèutiques, de rehabilitació, d’oci i altres serveis útils per a
la vida quotidiana de la comunitat local.
El projecte productiu està basat en la creació d’una horta, ecològica i de proximitat, a la finca de Torrebonica (Terrassa), conreant productes de temporada, i assumint la seva distribució i
comercialització.
L’objectiu primer és afavorir la inserció sòcio-laboral de persones amb especials dificultats, contribuint al benestar social,
físic i mental de la població, introduint valors ètics al mercat.
Així doncs, l’activitat agrària –l’explotació agrària– es desenvolupa vinculant-la a altres activitats com la formació,
utilitzant les aules habilitades a les instal·lacions de Can Salas
(Terrassa) i la divulgació, realitzant visites amb escoles, esplais
o altres entitats que vulguin veure la pràctica agrària. A més a
més, compten amb una “Agrobotiga” a la mateixa finca, on es
poden adquirir els seus productes directament.
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Activitats

Granja Aventura Park
Camí Ral de Suro, Finca Número 2. 08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 707 60 36
E-mail: escoles@granjaaventurapark.com
Web: www.granjaaventurapark.com

Granja Aventura Park és un parc d’oci educatiu per a nenes,
nens i adults, on aprendre, experimentar i divertir-se vivint un
dia diferent i inoblidable en plena natura. És un espai on poder treballar l’educació basada en l’experiència i les aptituds.
Un parc on descobrir una manera de viure respectuosa amb el
medi ambient i on adquirir noves eines per a potenciar i desenvolupar aptituds emocionals, psicomotrius i d’interacció social.

1

Granja

Coneix els animals de la granja amb els
nostres monitors! Descobreix com són, què
mengen, com es reprodueixen i moltes altres curiositats! Entrarem dins de les seves
cases per observar-los de més a prop i els
més valents podran fins i tot donar-los de
menjar!

Nivell: Educació Infantil (1r i 2n cicle), Educació Primària i 1r Cicle d’ESO
Durada: 1:30 h - 3 h
Nombre alumnes per sessió: Mínim 15 – Màxim 216
Preu: 9 € - 9’90 €
2

Hort

Vine a descobrir com és un hort ecològic; a través del joc i de la vivència d’un hort
en primera persona, aprendràs com són les plantes que s’hi cultiven i quines característiques tenen. També comprendràs el procés des de que es planta fins que ens
arriba al plat.

Nivell: Educació Infantil (1r i 2n cicle), Educació Primària i 1r Cicle d’ESO
Durada: 1:30 h - 3 h
Nombre alumnes per sessió: Mínim 15 – Màxim 216
Preu: 9 € - 9’90 €

Granja Aventura Park
3

Psicomotricitat aventurera

Vine a posar-te en forma amb les nostres activitats d’aventura per a nens i nenes d’1 a 14
anys! Els més petits gaudiran d’uns circuits
d’aventura superant pors i obstacles entre
els arbres amb plataformes, ponts penjants,
cordes, casetes de fusta i fins i tot una tirolina! Els més grans i atrevits podran gaudir de
les tirolines de 40 i 45m de llargada i demostrar la seva valentia amb el circuit de lianes!
Nivell: Educació Infantil (1r i 2n cicle), Educació Primària i 1r Cicle d’ESO
Durada: 1:30 h - 3 h
Nombre alumnes per sessió: Mínim 15 – Màxim 216
Preu: 9 € - 9’90 €
4

Gimcanes temàtiques

Cada festa de l’any té un bon motiu per celebrar-se: castanyada, carnestoltes, fi de
curs... Vine a gaudir-les amb nosaltres! Us rebrà el nostre personatge més divertit i
celebrarem la festa coneixent els animals de la granja, investigant a l’ hort, posant a
proba la teva psicomotricitat a les nostres activitats d’aventura i molt més!

Nivell: Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i 1r Cicle d’ESO
Durada: 2:30 h - 3 h
Nombre alumnes per sessió: Mínim 20 – Màxim 216
Preu: 11 €
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Aula d’entorn rural
Can Morral del Molí
Masia Can Morral del Molí, s/n. 08630 Sta. Maria de Vilalba
Telèfon: 610 647 161 - 600 921 302
E-mail: celler@cellercanmorral.cat
Web: www.cellercanmorral.cat

Can Morral del Molí, finca rural i amb Reserva de Fauna Salvatge enclavada a l’extrem de la comarca del Baix Llobregat,
tocant al Vallès Occidental, ubicada en el conector ecològic occidental entre la Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac i Collserola. Una zona d’alt valor ecològic.
La riera del Morral del Molí transcorre per zones forestals i gaudeix d’habitats de ribera en bon estat de conservació.
L’entorn de la Masia és caracteritza per un paisatge agro-forestal. Amb una gran diversitat d’ambients i existència de refugis
de fauna salvatge.
Aproximadament des del segle XV d. C., la finca ha autosubsistit gràcies a la pagesia: bàsicament a través del raïm i l’olivera.
La idea de l’aula ve donada per dos grans objectius: donar a
conèixer la masia i els seus entorns a persones de la comarca i,
de l’altra, realitzar una activitat complementària a la pagesia.

Activitats

Es preveu enfocar les visites entorn l’horta de la masia, el conreu de secà -vinya i
olivera- els arbres fruiters...
La idea sobre la que s’està treballant és oferir un ampli ventall d’activitats: d’una
banda, hi hauria les pròpies de l’educació formal, les quals anirien dirigides a escoles
(infantil, primària i secundària); de l’altra, hi haurien activitats d’educació no formal
i de caire més lúdic, dirigides a grups d’esplais o grups d’adults (cates i visites enològicques).

Albergs
Cases de colònies
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Alberg Molí de Sant Oleguer
Camí de Can Quadres, 179 (Complex Esportiu de Sant Oleguer)
08207 Sabadell
Telèfon: 93 474 46 78
E-mail: accc@fundesplai.org
Web: www.fundesplai.org

El Molí es troba en un entorn privilegiat, a 10 minuts del centre de
Sabadell i a 30 minuts de Barcelona, al bell mig del parc fluvial del
riu Ripoll i dins el complex esportiu de Sant Oleguer, que inclou el
parc recreatiu d’aigua de la Bassa, pistes d’atletisme, camps de futbol, pista poliesportiva, frontó, circuit de footing, rocòdrom i carril
bici fins al fòrum de Barcelona.
Avui, gràcies a la rehabilitació promoguda per l’Ajuntament de Sabadell, la ciutat disposa d’un alberg de més de 1.200 m2 distribuïts
en 3 plantes. Tot això, acompanyat d’una àmplia oferta d’activitats
i programes educatius i de lleure, adreçats a tot tipus de públic.

COLÒNIES ESCOLARS i
TREBALLS DE SÍNTESI
Els nostre projectes els adrecem a:
•
•
•
•
•

Educació Infantil i Primària
Educació Secundària
Estudis Universitaris
Escoles d’Educació Especial
AMPA

PREUS PER NEN/A

(exempts d’IVA)

Colònies Escolars

3 dies: 89€
Treballs de síntesi

3 dies: 94€

Inclou:
•
•
•
•
•
•
•

Dues pensions completes
Suport a la vida quotidiana i temps lliure
Activitats d’Educació Ambiental
Activitats de lleure
Activitats esportives
Material per a les activitats
Una gratuïtat per docent / 20 alumnes

Opcional: Transport en autocar
No inclou: Entrades ni altres activitats no

CONSORCI DE TURISME
DEL VALLÈS OCCIDENTAL
INFORMACIÓ I CONTACTE

Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Carretera N-150, Km 15 | 08227 - Terrassa
Tel. 93 727 35 34
info@turismevallesoccidental.cat

www.visitvalles.cat

