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Descobreix l’essència d’Osona 

La comarca d’Osona disposa de molts recursos per escollir 
es vostres sortides didàctiques, lúdiques, de descoberta a 
la natura i esportives. 

Aquesta guia pretén recopilar les visites, tallers i les activitats diverses 
especialitzades en grups escolars. Segons el cicle formatiu que us 
interessi, trobareu classificacions des d’educació infantil fins a secundària. 
Us oferim un ampli ventall de serveis i activitats: viatjar en el temps a 
través de tallers i visites als museus i centres d’interpretació, tallers 
científics, activitats esportives a l’aire lliure als nostres espais naturals, 
descoberta d’oficis, visites a granges i obradors per elaborar aliments 
amb productes de la terra, activitats d’educació ambiental, coneixement 
de la història i d’activitats culturals i practicar idiomes! 

La comarca disposa d’allotjaments per els vostres grups.
Des d’Osona Turisme us oferim ajuda per poder organitzar les vostres 
sortides i visites el més ràpid i eficaç possible. Consulteu les instal.lacions 
juvenils a: osonaturisme.cat

Esperem que la guia educativa d’Osona us sigui útil a l’hora d’organitzar 
el proper curs escolar. 



Com arribar a Osona 

Carretera

• C-17 (Puigcerdà - Barcelona)

• Eix Transversal C-25 (Girona - Lleida) 
Enllaç amb l’autopista A-7 direcció França

• Eix C-37 (Vic – Olot)

Tren

• Des de Barcelona 
Direcció Vic, Ripoll, Puigcerdà, la Tour de Querol

• Des de la Tour de Querol 
Direcció Vic - l’Hospitalet

Autobús

• Sagalés 
Des de Barcelona, plaça de Catalunya - Vic

• Teisa 
Servei des d’Olot a Vic

• Eixbus 
Lleida - Girona

a Barcelona

a Girona

a Lleida

a Olot

a Puigcerdà

a Berga



El Camp de les Lloses
Detectius al Camp de les Lloses 10

Espai Perot Rocaguinarda
La Ploma vermella d’en Perot 11

Museu del Ter
Taller “Sibil·la, l’anguila, i Eduard, el barb” 12

Museu del Ter
Taller “La llegenda del Serpent” 13

Museu Episcopal de Vic
El Cel i la Terra 14

Museu Episcopal de Vic
El cavaller, la princesa i el drac 15

Museu Episcopal de Vic
Formes i colors 16

Parc de les Olors de Taradell
Un dia al Parc de les Olors de Taradell 17

Parc de les Olors de Taradell
Un dia al Parc de les Olors de Taradell 18

Viladraueducació.com
El camí de les gotes d’aigua 19

Educació infantil Educació infantil i primària

Alberg Canonge Collell
Vicus. històries i llegendes 21

Alberg Canonge Collell
Fun with english 22

Blau, el planetari
El planetari viatger 23

El Camp de les Lloses
Fem tovots al camp de les lloses 24

Espai Montseny
Les paitides i els camins d’aigua 25

Fundació Miquel Martí i Pol
Em dic Miquel i sóc poeta! Conta poemes i 
cançons de Miquel martí i Pol 26

Granja de Cal Rei 
Visita la granja de vaques de llet mas cal rei 27

Mas Lloriana
Un dia a pagès 28

Museu Arqueològic Esquerda
Les fabuloses històries de l’esquerda
explicades per floduc el bufó 29

Museu de l’Art de la Pell de Vic
Els animals d’en Quel 30

Museu del Ter
Taller “Feltre: fem teixit sense teixir!”  31

Viladraueducació.com
Descobrim el bosc amb els cinc sentits 32



Alberg Canonge Collell
Música i patrimoni 34

Biblioteca Antoni Pladevall
Visites escolars i formació d’usuaris 35

Espai Montseny
Rastres animals: descobrint la vida al bosc 36

Espai Montseny
El bosc de les bruixes 37

Espai Montseny
Les fonts i la Riera Major 38

Fundació Jacint Verdaguer
Gegants i monstres per l’Atlàntida 39

Fundació Jacint Verdaguer
Xiuxiuejar poesia 40

Monestir Sant Pere de Casserres
Joc de Pistes 41

Museu de la Torneria
Taller de jocs 42

Museu de la Torneria
Taller de baldufes 43

Museu del Ter
Sortida “La colònia tèxtil de Borgonyà”  44

Museu del Ter
Sortida-taller “De peus al riu!” 45

Museu del Ter
Sortida autoguiada “L’enigma del Ter” 46

Museu del Ter
Taller “Fem fil! / Filem i teixim”   47

Museu del Ter
Taller “Els habitants del riu”  48

Museu del Ter
Taller “Mira i escolta els ocells!”  49

Museu del Ter
Sortida “La colònia tèxtil Rusiñol” 50

Museu del Ter
Sortida “Els camins de l’aigua”  51

Museu del Ter
Visita teatralitzada “L’ESPERIT DEL TER”
a càrrec de Còrcia Teatre 52

Museu Episcopal de Vic
Les estacions del MEV 53

Museu Episcopal de Vic
Descobrim la mòmia i l’Antic Egipte al Museu 54

Museu Episcopal de Vic
Els animals del Museu 55

Museu Episcopal de Vic
Vine a conèixer el món medieval 56

Oficina de turisme de vic
Juguem i passegem pel centre històric de Vic 57

Parc de les Olors de Taradell
Un dia al Parc de les Olors de Taradell 58

Parc de les Olors de Taradell
Un dia al Parc de les Olors de Taradell 59

Parc del castell de Montesquiu
Busca Bosc 60

Educació primària



Alberg Canonge Collell
English Camp, Let’s Go! 62

Aquaterraclub
Kayak i Paddel Surf a Sau 63

El Camp de les Lloses
La ruta del poble medieval de Tona 64

El Camp de les Lloses
El Camp de les Lloses: un dels primers pobles 
romans a Catalunya 65

El Camp de les Lloses
La Ruta de l’aigua de Tona 66

Espai Montseny
Terra de bandolers. Les històries d’en
Serrallonga tal i com s’expliquen a Viladrau 67

Espai Montseny
Tasta el Montseny: aigües, llegendes i poesia 68

EduCA Viladrau
El Montseny, Parc Natural i Reserva de la
Biosfera, un espai amb molta biodiversitat 69

Espai Montseny
El Parc Natural amb els cinc sentits:
“Bany de bosc” 70

Espai Montseny
El Castanyer i el seu entorn 71

Espai Perot Rocaguinarda
Un heroi de llegenda: El Bandoler Perot 
Rocaguinarda 72

Fundació Miquel Martí i Pol
Taller de poesia i impremta 73

Fundació Miquel Martí i Pol
Ruta literària Miquel Martí i Pol 74

Fundació Miquel Martí i Pol
Taller Dir poemes en veu alta! 75

Fundació Miquel Martí i Pol
Dir poemes a la ràdio! 76

Museu Arqueològic de l’Esquerda
La construcció d’una torre carolíngia de fusta 77

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Entra en un graner medieval! 78

Museu Arqueològic de l’Esquerda
L’ofici de ferrer en el món medieval 79

Museu Arqueològic de l’Esquerda
El recorregut botànic de l’esquerda 80

Museu Arqueològic de l’Esquerda
L’esquerda: poblat ibèric i medieval.
Un recorregut per 2500 anys d’història. 81

Museu del Ter
Taller “Discover the River Ter” 82

Museu del Ter
Taller “Investiguem l’estat de salut del riu” 83

Museu del Ter
Taller “Els peixos de riu”  84

Museu Episcopal de Vic
Visió romànica 85

Museu Episcopal de Vic
Ciència i art: Els colors del romànic 86

Parc del castell de Montesquiu
Visita al castell de Montesquiu 87

Vicus: Una ciutat en joc
VICUS. Una ciutat en joc 88

Educació primària i secundària



Alberg Canonge Collell
Tecnologia educativa 90

Alberg Canonge Collell
Música i patrimoni 91

Alberg Canonge Collell
Vicus, històries i llegendes 92

Casa museu del voltreganès
Visita a la Casa Museu del Voltreganès 93

El Camp de les Lloses
80 Aniversari del final de la guerra civil. 
Fem memòria històrica 94

El Camp de les Lloses
La ruta del 1700 a Tona 95

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Taller d’antropologia física.
Els anticshabitants de l’esquerda 96

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Ruta Bac de Roda 97

Museu del Coure
Taller del Motor Casolà 98

Museu del Ter 
Taller “Determinem l’estat ecològic del riu” 99

Museu del Ter 
Visita a l’exposició “La fàbrica de riu” 100

Museu del Ter 
Visita temàtica
“Tecnologia tèxtil: de la fibra al fil” 101

Museu del Ter 
Visita temàtica “Tecnologia hidràulica: 
la força de l’aigua” 102

Museu del Ter 
Taller “ Una majoria invisible.
Les dones a la fàbrica” 103

Museu del Ter 
Visita a l’exposició “La societat industrial. 
Innovació, treball, classes, conflicte i cultura” 104

Museu del Ter 
Visita a l’exposició “Els rius mediterranis” 105

Museu Episcopal de Vic
El món medieval en les col·leccions
de romànic i de gòtic 106

Museu Episcopal de Vic
Llegim els símbols en l’art romànic 107

Museu Episcopal de Vic
Els oficis artesans i els gremis en
les col·leccions d’arts decoratives 108

Xarcuteria Roca Vic
Taller de botifarra i pilotilles a Vic 109

Educació secundària i batxillerat



Anigami Aventura SL
Parc d’Aventura Anigami 111

Arboretum Masjoan
Visita guiada a l’Arboretum Masjoan 112

Biblioteca Joan Triadú
Visites Escolars 113

Castanya de Viladrau
El castanyer i el seu entorn 114

Consorci del Lluçanès
La Ruta del Pa al Lluçanès 115

Consorci del Lluçanès
La Ruta de la Llet al Lluçanès 116

El Camp de les Lloses
Vestim-nos de romans al
Camp de les Lloses 117

El Camp de les Lloses
Científics i detectius 118

El Camp de les Lloses
Parem una taula a la romana 119

Embotits Salgot
Visita a una granja ecològica al Montseny 120

Escola de Música d’Arts l’Arpa
Aprenem amb les mans 121

Fundació Jacint Verdaguer
Ruta Verdaguer a Folgueroles 122

Fundació Jacint Verdaguer
Casa Museu Verdaguer amb
esmorzar i poesia 123

Fundació Jacint Verdaguer
Visita a la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles 124

Fundació Jacint Verdaguer
Verdaguer a la ciutat de Vic 125

La casa de les abelles
Viatge al món de l’apicultura 126

Mas Casablanca
Descobreix el món de pagès 127

Monestir de Sant Pere de Casserres
Sant Pere de Casserres,
un viatge en el temps 128

Tots els nivells

Instal·lacions juvenils 129

Empreses autobusos 131



Educació 
Infantil

Oferta d’activitats educatives 2019-2020



Detectius al Camp de les Lloses

Visitarem el jaciment i museu del Camp de les Lloses i aprendrem l’ofici 
d’arqueòleg i arqueòloga tot fent de detectius. Experimentarem amb la 
terra per entendre què és un estrat. Tocarem materials i restes òssies i 
buscarem en el jaciment els enterraments de les criatures del poble romà. 
Finalment,  vestits de romans, pararem una taula i menjarem a la romana 
tot compartint un esmorzar de pa, mel i formatge.  

Cursos: Educació infantil
Durada: 2.00 hores 
Mínim i màxim: mínim 15/màxim 30 persones
2 monitors per grup.
Preu: 5 € per alumne
Tancament: dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos.
Material didàctic

El Camp de les Lloses 
C/Pau Casals, 2. Tona
Tel. 938 125 234
campdeleslloses@tona.cat  
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


La Ploma vermella d’en Perot

Us oferim la possibilitat de programar una sortida a mida per alumnes de 
3 a 5 anys perquè puguin conèixer de prop els gegants d’Olost: en Perot 
Rocaguinarda i la Mercè de Pecanins.  
Els personatges es donaran a conèixer a través d’un conte adaptat per 
a infants més petits. Després també es podran disfressar amb capes i 
barrets per convertir-se en petits bandolers. Es podran emportar a l’escola 
un petit Perot per convertir-lo en una màscara.  
  
Horaris d’atenció i reserves: De dilluns a divendres. Possibilitat de 
concretar una visita per a docents els diumenges al matí o entre setmana.
Cursos: Educació infantil
Durada: 1 h - 2 h
Mínim i màxim: de 15 a 40 alumnes
Preu: 2€ 
Tancament: sobre demanda. 
Serveis: Àrea de pícnic en el mateix espai o en un parc proper. 
El grup pot baixar de l’autocar davant del centre perquè hi ha bona 
accessibilitat. També hi ha zones d’aparcament a prop.

Espai Perot Rocaguinarda 
Olost  
Tel. 93 888 02 11 – 620 83 71 50
lespairocaguinarda@gmail.com     
www.espairocaguinarda.cat

Espai Perot Rocaguinarda

http://www.espairocaguinarda.cat


Taller “Sibil·la, l’anguila, i Eduard, el barb”

Observarem l’entorn del riu Ter i els seus habitants. Al museu, podrem 
veure anguiles, barbs i bagres. Farem un joc per entendre la importància 
d’estalviar aigua i no embrutar-la. Finalment, explicarem el conte de 
l’anguila i ens n’emportarem un record a casa.

Cursos: Educació infantil
Durada: 1.15 hores 
Mínim i màxim: mínim 15 persones 
Preu: 4 €
Tancament: dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. — Manlleu
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat  
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Taller “La llegenda del Serpent”

Moltes poblacions riberenques tenen històries i contes protagonitzats 
per animals fantàstics. El Serpent és una criatura de llegenda semblant 
a una serp, que es distingeix per ser molt gros, tenir una cabellera llarga 
i espessa i portar un diamant al cap. Fent aquest taller els nens i nenes 
representaran aquesta llegenda, coneixeran in situ els seus paisatges i 
entendran com les llegendes han anat passant oralment de generació en 
generació.
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 1.15 hores 
Mínim i màxim: mínim 15 persones 
Preu: 4 €
Tancament: dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.. 

Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. — Manlleu
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat  
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


El Cel i la Terra

Ens aproximem a l’origen de la tradició del Nadal i els reis. Davant d’un 
frontal romànic, les figures dels personatges protagonistes prenen vida.
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 1 hora 
Mínim i màxim: Màxim 30 persones per grup
Preu: 70 € per grup
Tancament: durant l’any escolar 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.. 

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3, 08500 Vic
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


El cavaller, la princesa i el drac

Ens familiaritza amb la llegenda de Sant Jordi. Davant d’una pintura 
gòtica, els personatges ens narren les seves aventures. Un fantàstic drac 
ens guia en un recorregut pel museu.
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 1 hora 
Mínim i màxim: Màxim 30 persones per grup
Preu: 70 € per grup
Tancament: Dilluns 
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3, 08500 Vic
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Formes i colors

Un assortit de formes plenes de colors per descobrir-les en l’espai i en 
el pla. Uns contes ens expliquen que en l’edifici i en les obres tot està fet 
amb figures geomètriques.
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 1 hora 
Mínim i màxim: Màxim 30 persones per grup
Preu: 70 € per grup
Tancament: Dilluns 
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3, 08500 Vic
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Un dia al Parc de les Olors de Taradell

La visita al Parc de les Olors de Taradell consta de varis tallers relacionats amb les 
plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. La sessió es divideix en 2 o 3 parts 
depenen del nombre de nens. Els alumnes treballen de forma pràctica, interactiva i 
experimental els usos i propietats de les aromàtiques. L’oferta de tallers s’adequa a 
les necessitats de l’escola, els alumnes i el currículum escolar. Els tallers que oferim: 
- Taller de sals de bany. 
- Taller de condiments amb culinàries. 
- Taller d’aromateràpia. 
- Taller d’infusions.
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 3.30 hores 
Mínim i màxim: De 15 a 65 nens
Preu: De 9’5 a 10 € (Inclou monitor per cada 20 alumnes i el material dels tallers)
Tancament: festius
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per autobusos. 
Material didàctic

Parc de les Olors de Taradell
Can Just s/n, 08552 Taradell
Tel. 938 126 100 - 649 001 325
taradell@parcdelesolors.com
www.taradell.cat

Parc de les Olors de Taradell

http://www.taradell.cat


Un dia al Parc de les Olors de Taradell

La visita al Parc de les Olors de Taradell consta de varis tallers relacionat amb les 
plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. La sessió es divideix en 2 o 3 parts 
depenen del nombre de nens i els alumnes treballen de forma pràctica, interactiva i 
experimental els usos i propietats de les aromàtiques.
L’oferta de tallers s’adequa a les necessitats de l’escola, els alumnes i el curriculum 
escolar.
- Taller d’identificació de plantes aromàtiques, culinàries i medicinals.
- Taller de jardineria sostenible.
- Taller d’aprenentatge sobre les necessitats i la cura de les aromàtiques.
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 3.30 hores 
Mínim i màxim: De 15 a 65 nens
Preu: De 9’5 a 10 € (Inclou monitor per cada 20 alumnes i el material dels tallers)
Tancament: festius
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per autobusos. 
Material didàctic

Parc de les Olors de Taradell
Can Just s/n, 08552 Taradell
Tel. 938 126 100 - 649 001 325
taradell@parcdelesolors.com
www.taradell.cat

Parc de les Olors de Taradell

http://www.taradell.cat


El camí de les gotes d’aigua
 
Activitat per descobrir el cicle de l’aigua. Comença a ploure, cap on aniran 
les gotes de pluja? Us convidem a acompañar-les en el seu recorregut. 
Experiència vivencial per descobrir el cicle de l’aigua. Els alumnes es 
transformen en gotetes d’aigua i han de fer tot el seu camí. Arribaran al 
final?
 
Cursos: Educació infantil
Durada: 2.30 hores 
Mínim i màxim: De 20 a 100
Preu: 9’5 €
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos, 1 educador ambiental per cada 20 alumnes

Santa Marta
Carrer Pare Claret 7, 17406 Viladrau
Tel. 938 849 131
santamarta@viladraueducacio.com
www.viladraueducacio.com

Viladraueducació.com

http://www.viladraueducacio.com
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Vicus. històries i llegendes
 
Gaudir i conèixer la ciutat de Vic, tot descobrint els secrets que amaguen 
els seus carrerons, les seves places i els seus personatges històrics i de 
llegenda. Activitats: Caixeta del personatge; Joc de nit i festa de cloenda. 
Sortida periurbana: Situació i orientació; Rebuda i joc d’entrada; Joc de 
personatges de la ciutat de Vic; Gimcana urbana: Històries i llegendes. 
Disponible com a treball de sintesi.
 
Cursos: Educació infantil i primària
Durada: 2 dies
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 Monitor cada 10-12 alumnes.
Preu: Consultar tarifes Xanascat
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Alberg Canonge Collell
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


Fun with english
 
Consolidar la primera presa de contacte amb una llengua nova alhora que 
ens hi familiaritzem per tal d’agilitzar i accelerar processos d’aprenentatge 
i adquisició lingüística posteriorsa. Activitats: “Night game and farewell 
party”, “ Flashcards, songs & dances”, “Action story”, Story time”, “English 
workshop”, “English games”.
 
Cursos: Educació infantil i primària
Durada: 2 dies
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 Monitor cada 10-12 alumnes.
Preu: Consultar tarifes Xanascat
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Alberg Canonge Collell
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


El planetari viatger
 
Es tracta d’inflar un planetari a l’escola i els alumnes entreran de fosc, 
i podran veure el moviment del cel, les estrelles. Explicació depenent 
de l’edat: petits-mitologia, mitjans astronautes i grans sistema solar i 
dimensió univers. 

Horaris i atenció i reserves: sota reserva 
Cursos: des d’infantil a sisè. Quant es va a una escola poden passar totes 
les classes. 
Durada: 1 hora
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes i màxim 25 cada vegada
Preu: 3€ alumne 
1 dia sencer 500€; a l’escola (a negociar) 
Serveis: són els serveis de l’escola o el lloc escollit per fer l’activitat. 
Ens desplacem i es fa el muntatge a l’interior de l’espai més gran: 
gimnàs, etc… 
Material didàctic: Es desposa de material quant es treballa 
www.blauelplanetari.net

Blau el Planetari
Tel. 696 440 240  
info@blauelplanetari.net
www.blauelplanetari.net

Blau, el planetari

http://www.blauelplanetari.net


Fem tovots al camp de les lloses
 
Visitarem el jaciment i el museu per conèixer com era un poble romà. 
Aprendrem com eren les seves cases i farem tovots (maons) trepitjant el 
fang i la palla i amb les mans omplint els motlles de fusta. És una activitat 
per fer amb bon temps (maig-juny). 

Cursos: Educació infantil i primària 
Durada: 2h
Mínim i màxim: Mínim: 15; màxim: 30. 2 monitors/es per grup
Preu: 4 € 
Tancament: Dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
Carrer Pau Casals, 2. Tona 08551
Tel. 938 125 234  
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


Les paitides i els camins d’aigua
 
Activitat vivencial en què els alumnes es transformaran en petites gotes 
d’aigua per seguir el seu camí, des del núvol fins a la font. Seguirem 
el camí de les gotes d’aigua acabant la ruta a la font, on coneixerem la 
llegenda de les paitides. 
 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per Aula de Natura Santa Marta.

Cursos: Educació infantil i primària 
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6 € 
Tancament: Consultar disponibilitat 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035  
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


Em dic Miquel i sóc poeta! Conta poemes i cançons 
de Miquel martí i Pol
 
Sessió de conta poemes, contes i cançons de Miquel Martí i Pol

Cursos: Educació infantil i primària 
Durada: 1h
Mínim i màxim: Grups d’aula
Preu: 200€ sessió 
Tancament: Hores convingudes 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, el material es trasllada al 
centre, també es fa a la fundació o a l’aire lliure.
Material didàctic: Putxinel·lis i un teatret il·lustrat transportable.

Fundació Miquel Martí
Carrer de la Costa del Ter, 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077 
fundacio@miquelmartiipol.cat        
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol

http://www.miquelmartiipol.cat


Visita la granja de vaques de llet mas cal rei
 
Us oferim una visita guiada per les instal·lacions de la granja Cal Rei 
de Sta. Eugenia de Berga, una granja de vaques de llet amb una llarga 
experiència en el món ramader. Mitjançant la visita a la granja poden fer 
un recorregut molt pràctic i interactiu per donar resposta a la pregunta: 
D’on surt la llet?Veure com munyim les vaques, com s’alimenten, com es 
reprodueixen, i totes les feines quotidianes que aixó comporta 
Consta de tres parts molt importants:
1.Benestar animal i medi ambient/ 2.Alimentació / 3.Procés de munyida 

Reserves: correu electrònic o trucar de 13h a 15h o a partir de les 18h
Cursos: Infantil i primària. Alumnes més grans de 4 anys. 
Durada: 1 hora i mitja. 
Mínim 25 i màxim 60 alumnes .
Preu: 5€ per alumne . S’adaptarà segons les edats i el tamany del grup. 
Serveis: aparcament i àrea de pícnic gratuït, fàcil accessibilitat. 
Material didàctic: Treball posterior a la visita 
Êpoca de l’any recomanada: tardor, hivern i primavera

Cal Rei
Santa Eugènia de Berga 
Tel. 606 350 873
Sat_rei@hotmail.com            
https://visitagranjacalrei.wordpress.com

Granja de Cal Rei 

https://visitagranjacalrei.wordpress.com


Un dia a pagès
 
Visitem una cabana de pastor reportada a aula d’entorn rural. 
Busquem junts la flauta de la fada primavera, coneixem i toquem diferents 
animals típics de pagès, fem una volta per l’hort i el camí de les olors 
(camí de sensecions, plantes aromàtiques i medicinals) anem amb poni 
i tractor. Passem un dia ala natura amb la calma i el saber dels pagesos 
d’abans.

Cursos: Infantil i primària. 
Durada: 6h
Mínim 15 i màxim 40 alumnes .
Preu: 8 € per alumne.
Tancament: Dissabte, diumenge i dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, 
zona de repòs (migdiada). 
Material didàctic: Recursos naturals i animals,(Fusta, paper, pedres i 
pintures). 

Mas Lloriana
Tel. 666 115 262
maslloriana@gmail.com           
www.maslloriana.com

Mas Lloriana

http://www.maslloriana.com


Les fabuloses històries de l’esquerda explicades 
per floduc el bufó
 
Utilitzant diversos recursos visuals un bufó molt tafaner explica totes les 
històries que coneix sobre l’Esquerda i la gent que hi vivia.

Cursos: Infantil i primària. 
Durada: 1h
Mínim 20 i màxim 40 alumnes .
Preu: A consultar.
Tancament: Dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil.

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat           
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic Esquerda

http://www.lesquerda.cat


Els animals d’en Quel
 
Amb el joc, els nens i nenes descobriran els diferents animals que 
s’amaguen a les obres del museu. L’activitat vol aproximar els alumnes a 
les peces de la col•lecció d’una manera lúdica i divertida, per conèixer i 
descobrir els diferents elements decoratius, les tècniques emprades en el 
treball de la pell i el simbolisme dels animals al llarg de la història.

Cursos: Infantil i primària. 
Durada: 1h
Mínim i màxim: Màxim 30 alumnes
Preu: 66 € per grup. Professors acompanyants gratuït
Tancament: Dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil i accesibilitat.

Museu de l’Art de la Pell
C/ Arquebiusbe Alemany, 5. Vic, 08500
Tel. 938 833 279
info@museuartpellvic.cat           
www.museuartpellvic.cat

Museu de l’Art de la Pell de Vic

http://www.museuartpellvic.cat


Taller “Feltre: fem teixit sense teixir!” 
 
 L’aigua, el sabó, la llana i molta paciència ens ajudaran a crear un dels 
teixits més antics de la humanitat: el feltre. Aquest ofici es remunta al 
6.500aC i permetia entrelligar la fibra gràcies a la manipulació artesanal. 
Els nens podran tocar, olorar i diferenciar diferents tipologies de llana i 
conèixer el seu origen. Aquest taller es fa conjuntament amb l’associació 
Mares Món - Projecte Entrellana. (Els continguts s’adaptaran a cada nivell 
educatiu).

Cursos: Infantil i primària. 
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: 15 Persones mínim
Preu: 5,5 €
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos. 

Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat 

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Descobrim el bosc amb els cinc sentits
 
Un passeig per viure una nova experiència sensitiva tot voltant pel bosc. 
Vista, oïda, gust, tacte i olfacte ens ajudaran a descobrir nous racons i 
espais del nostre entorn. Els alumnes podran descobrir els boscos del 
Parc Natural del Montseny des d’un nou punt de vista, us animeu?

Cursos: Infantil i primària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 25 a 100 persones. Un educador ambiental per cada 
20 alumnes.
Preu: 9,5€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos.

Santa Marta - viladraueducació.com
Carrer Pare Claret, 7. Viladrau, 17406
Tel. 938 849 131
santamarta@viladraueducacio.com        
www.viladraueducacio.com

Viladraueducació.com

http://www.viladraueducacio.com


Educació 
Primària

Oferta d’activitats educatives 2019-2020



Música i patrimoni
 
Desenvolupar la sensibilitat musical fomentant la imaginació i la relació 
entre companys. Vincularem la música amb el seu context social, artístic 
i cultural a partir del descobriment de l’art i la història de la ciutat de Vic. 
Activitats: Visita musicalitzada; Construcció d’instruments; Joc de nit i 
festa de cloenda; Concert orquestra; Instal·lació interactiva.

Cursos: Educació infantil i primària
Durada: 2 dies
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 Monitor cada 10-12 alumnes.
Preu: Consultar tarifes Xanascat. 1 gratuïtat a professors cada 10 
alumnes.
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Alberg Canonge Collell
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


Visites escolars i formació d’usuaris
 
Formació d’usuaris : Explicació del funcionament de la biblioteca

Cursos: Primària
Durada: 1h
Mínim i màxim: De 10 a 30 alumnes
Preu: Gratuït. Una persona de l’equip de la biblioteca fa la visita
Tancament: Caps de setmana i festius
Serveis: Jardins del Centre Cultural Costa i Font amb bancs, sense trànsit. 
Servei de cafeteria al Centre Cultural Costa i Font (edifici annex), àrea 
infantil, aparcament gratuït, accessibilitat per mobilitat reduïda.
Material didàctic

Biblioteca Antoni Pladevall
Taradell
Tel. 938 801 056
b.taradell@diba.cat        

Biblioteca Antoni Pladevall



Rastres animals: descobrint la vida al bosc
 
Qui viu en aquests boscos? Podem descobrir els habitants d’un indret 
sense veure’ls, aprenent a identificar petjades, restes de menjar, pèl o 
plomes, entre molts altres rastres que trobarem, si ens hi fixem bé. Obriu 
bé els ulls! 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per EduCA Viladrau.

Cursos: Primària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


El bosc de les bruixes
 
Qui viu en aquests boscos? Podem descobrir els habitants d’un indret “Un 
tast de natura. Sabeu qui eren i què feien les bruixes de Viladrau? 
Passejarem pels mateixos boscos on aquestes dones sàvies i expertes 
en remeis naturals anaven a buscar els seus ingredients. Una vegada 
haguem conegut plantes remeieres i els seus usos en podrem provar la 
seva efectivitat, tot escoltant les històries de les bruixes de Viladrau. Us hi 
atreviu? 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per Aula de Natura Santa Marta.

Cursos: Primària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


Les fonts i la Riera Major
 
Descobrirem l’aigua com a hàbitat de molts essers vius. Investigarem i 
analitzarem la vida a la riera Major com a bioindicadors de la qualitat de 
l’aigua. Com deu ser la vida d’aquests fascinants ecosistemes? 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per Aula de Natura Santa Marta.

Cursos: Primària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


Gegants i monstres per l’Atlàntida
 
En un format d’espectacle, la narradora de contes Caro von Arend 
condueix grans i petits per alguns dels passatges de l’Atlàntida de 
Verdaguer amb l’acompanyament de cançons, música de guitarra i d’un 
conte gegant desplegable obra de la il·lustradora Gibet Ramon. 
L’adaptació és obra de la Fundació Jacint Verdaguer amb el suport de la 
Caro i la Gibet, qui n’han extret versos, episodis i sobretot personatges 
mitològics, com Hèrcules, les Hespèrides i els Atlans i han posat imatge i 
veu a llocs mítics com el jardí de les taronges d’or. 
L’activitat s’ofereix tant a la Casa Museu Verdaguer com a les escoles.

Cursos: Primària
Durada: 1h
Mínim i màxim: 25 participants
Preu: 5€
Tancament: 2019
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït.

Casa Museu Verdaguer
c. Major, 7. Folgueroles, 08519
Tel. 938 122 157
info@verdaguer.cat        
www.verdaguer.cat

Fundació Jacint Verdaguer

http://www.verdaguer.cat


Xiuxiuejar poesia
 
Poesia a cau d’orella. Dir-la i sentir-la. Aquesta és la proposta, que es pot 
complementar amb la visita a la Casa Museu Verdaguer.  
En un espai a l’aire lliure, habitualment en el jardí Brins d’espígol, al 
costat de l’ermita de la Damunt, es munta un joc en el qual les parelles es 
diuen secrets a cau d’orella. Es tracta de recitar, comprendre i compartir 
poemes curts que expressen emocions i posen paraules als amors, les 
pors, els secrets, i les idees.

Cursos: Primària
Durada: 1h
Mínim i màxim: Ens adaptem als grups
Preu: 4€
Tancament: Dilluns no festius
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït.

Casa Museu Verdaguer
c. Major, 7. Folgueroles, 08519
Tel. 938 122 157
info@verdaguer.cat        
www.verdaguer.cat

Fundació Jacint Verdaguer

http://www.verdaguer.cat


Joc de Pistes
 
A través de tota una sèrie de pistes que el pare abat del Monestir ens haurà deixat 
dins les dependències del recinte i que el monitor anirà exposant, els alumnes 
podran arribar a descobrir com s’organitzava la vida monàstica en els monestirs del 
segle XI. Explicarem perquè servien les dependències que a hores d’ara hi trobem, 
perquè s’utilitzaven i en quines condicions ho feien i quines tasques realitzaven els 
monjos que hi vivien. Cada pista que trobarem contindrà una pregunta relacionada 
amb l’espai on és trobada, per tal que es vagi desenvolupant un diàleg que s’anirà 
ampliant i que ajudi a esbrinar perquè servia cada una de les estances. Finalment, un 
cop fet tot el recorregut i trobades totes les pistes, trobarem el bagul de l’Abat que 
reservarà una petita sorpresa per cada assistent al taller.

Cursos: Primària
Durada: 1h
Mínim i màxim: De 25 a 30 participants
Preu: 4,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament per autobusos, restaurant.

Monestir Sant Pere de Casserres
Consell Comarcal d’Osona. Les Masies de Roda, 08510
Tel. 937 447 118
monestirdecasserres@ccosona.cat        
www.santperedecasserres.cat

Monestir Sant Pere de Casserres

http://www.santperedecasserres.cat


Taller de jocs
 
Oferim un taller de jocs (bèlit, bitlles, rotllana, saltar a corda, bales i 
anelles). Les escoles podeu triar si voleu fer-los tots o només una part. Els 
alumnes aprenen els jocs d’abans. Poc o molt, tots tenen a veure amb el 
món de la torneria de fusta. Aconsellem combinar una visita al museu i 
uns quants jocs.

Cursos: Primària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Grup classe
Preu: 2,5€ per persona o 4€ si es fa amb visita
Tancament: No tanquem entre setmana
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos
Material didàctic: Dossier disponible per a professors

Museu de la Torneria de Torelló
Carrer de la Pau, 12-14. Torelló, 08570
Tel. 938 596 476
info@museudelatorneria.cat        
www.museudelatorneria.cat

Museu de la Torneria

http://www.museudelatorneria.cat


Taller de baldufes
 
Es pot fer el taller al Museu o a la vostra escola. 
Portem una baldufa per cada nen/a. El món de la baldufa: ensenyem una 
col·lecció de més de 50 baldufes i trompitxols i audiovisual. Practiquem 
amb la baldufa: us ensenyem a jugar a baldufes (caragolar el cordill, 
llançament i jocs). Garantim un alt percentatge d’èxit en l’aprenentatge 
del joc. 

Cursos: Primària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Grup classe
Preu: ,5€ per alumne. Grups de 25 alumnes (inclou una baldufa per 
participant). 62,5€ el grup. 0,30€/km el desplaçament. 
Serveis: Àrea d’esbarjo, zona esportiva, accés adaptat als minusvàlids. 
Aparcament gratuït proper al museu. 

Museu de la Torneria de Torelló
Carrer de la Pau, 12-14. Torelló, 08570
Tel. 938 596 476
info@museudelatorneria.cat        
www.museudelatorneria.cat

Museu de la Torneria

http://www.museudelatorneria.cat


Sortida “La colònia tèxtil de Borgonyà” 
 
Visitarem la colònia tèxtil d’origen escocès de Borgonyà, una de les 
colònies industrials més importants de Catalunya. Entrarem al recinte de 
l’antiga fàbrica Fabra i Coats, per veure in situ la xemeneia, les calderes, 
etc. i posteriorment recorrerem a peu els carrers de la colònia, visitarem 
el teatre, la casa bressol i entrarem en un habitatge obrer. 

Cursos: Primària
Durada: 2:30h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 5,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Sortida-taller “De peus al riu!”
 
Visitarem un espai fluvial de gran interès ecològic i interpretarem 
canvis en el paisatge i la vegetació. Explicarem d’on ve l’aigua de la 
font del Peretó i en farem una anàlisi. Observarem els ocells del riu des 
d’un aguait. Ficarem els peus a l’aigua i entre tots capturarem alguns 
animalons aquàtics, que ens ajudaran a saber quin és l’estat ecològic del 
riu. Cal portar botes d’aigua i, si és possible, també binocles.  
 
*Aquest taller es pot complementar amb una pràctica de laboratori al 
Museu del Ter per a la identificació dels macroinvertebrats aquàtics 
recollits a la sortida. Preu 8€ 

Cursos: Primària
Durada: 2:30h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 5,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Sortida autoguiada “L’enigma del Ter”
 
Aquest itinerari autoguiat permet als nens i nenes conèixer, a través d’una 
història de còmic, el riu, els animals, les rescloses, els rentants i moltes 
altres coses. Es facilita un full de mà i un còmic, als alumnes que hauran 
d’anar seguint al llarg del recorregut. Per resoldre “l’enigma del Ter”, 
caldrà posar-hi enginy i imaginació. 

Cursos: Primària
Durada: 1:15h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 0,20€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Taller “Fem fil! / Filem i teixim”  
 
Ens passejarem per l’antiga fàbrica cotonera de Can Sanglas i 
ens transformarem en els seus treballadors. Veurem el procés de 
transformació del cotó en fil amb l’ajuda de màquines experimentals. 
Descobrirem i manipularem les principals matèries tèxtils naturals (cotó, 
llana, cànem i lli) i, fins i tot, farem fil. Per als alumnes de cicle mitjà i 
superior, el taller es complementa amb una activitat de teixir.

Cursos: Primària
Durada: 1:15h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Taller “Els habitants del riu” 
 
Descobrirem quins són els ocells i els peixos que viuen al riu. Farem un 
petit recorregut a la vora del Ter per identificar amb els binocles els ocells 
que puguem veure. Després, entrarem al laboratori i farem una observació 
directa de peixos de riu en aquaris per estudiar com són, com es mouen, 
com respiren i quines adaptacions tenen per poder viure a l’aigua.

Cursos: Primària
Durada: 1:15h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Taller “Mira i escolta els ocells!” 
 
Descobrirem moltes curiositats dels ocells de la ribera. Farem una 
observació d’ocells a la vora del riu i identificarem els que puguem veure. 
Després, entrarem al laboratori i aprendrem, jugant, quines adaptacions 
tenen els seus becs per poder trobar l’aliment. Finalment, escoltarem un 
paisatge sonor fluvial i intentarem esbrinar.

Cursos: Primària
Durada: 1:15h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Sortida “La colònia tèxtil Rusiñol”
 
Visitarem la colònia Rusiñol de Manlleu. Situada als afores de la ciutat 
i propera a l’estació del tren, aquesta colònia tèxtil era propietat de la 
família de Santiago Rusiñol. Tot recordant Rusiñol i repassant part de la 
seva obra i l’empremta de l’artista passejarem per la colònia i els seus 
jardins i entrarem a la fàbrica. Una visita plena d’art i d’història.

Cursos: Primària
Durada: 2h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 5,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Museu del Ter
Sortida “Els camins de l’aigua” 
 
Farem un recorregut pel passeig del Ter i veurem com les rescloses fan 
derivar l’aigua del riu cap a les fàbriques o canals, deduirem com és que 
hi ha aigua del riu al Canal Industrial de Manlleu, imaginarem quin és el 
cabal mínim que hauria de portar per garantir la vida al riu, explicarem qui 
anava als rentants i veurem com l’aigua entra a la fàbrica per posar en 
funcionament les seves màquines.

Cursos: Primària
Durada: 1:15h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Visita teatralitzada “L’ESPERIT DEL TER” a càrrec 
de Còrcia Teatre
 
Un actor situarà els alumnes al període de la industrialització del segle 
XIX. Amb aquesta visita, els alumnes es posaran a la pell dels treballadors 
de la fàbrica i podran veure el procés de transformació del cotó en fil i el 
funcionament de la turbina Fontaine. 

Cursos: Primària
Durada: 1:15h 
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones. 
Preu: 130€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos.

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat        
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Les estacions del MEV
 
A través de les arts plàstiques, la música o el teatre, descobrim les 
diferents col·leccions del Museu.

Cursos: Primària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Descobrim la mòmia i l’Antic Egipte al Museu
 
Activitat vinculada a l’arqueta de l’Antic Egipte per venir al museu a 
descobrir aquesta cultura mil·lenària a través del contacte amb les obres 
originals.

Cursos: Primària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Els animals del Museu
 
Al MEV hi ha animals que formen part de la nostra vida quotidiana o 
animals salvatges fantàstics o simbòlics. Elaborem el bestiari del museu i 
us el podreu endur a l’escola.

Cursos: Primària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Vine a conèixer el món medieval
 
Un recorregut per les sales de romànic i gòtic amb objectes lúdics, per 
descobrir les característiques més significatives de l’edat mitjana.

Cursos: Primària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Juguem i passegem pel centre històric de Vic
 
Ruta Juguem i passegem pel centre històric. Recorregut a peu de 
dues hores pels punts més emblemàtics del centre històric, seguint les 
instruccions del guia i del quadern de ruta, i realitzant els exercicis i les 
activitats d’observació que s’hi proposen.

Cursos: Primària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Màxim 30 alumnes
Preu: 80€ per grup
Serveis: Exceptuant el dimarts i dissabte i sempre que no hi hagi una 
activitat a la plaça, es podrà descarregar el grup a la plaça Major.
Material didàctic: S’entrega un quadern de ruta per alumne, si el mestre 
vol treballarho prèviament pot passar a recollir un quadern per l’Oficina de 
Turisme. 

Oficina de Turisme de Vic
Tel. 938 862 091
turisme@vic.cat       
www.vic.cat  

Oficina de turisme de vic

http://www.vic.cat


Un dia al Parc de les Olors de Taradell
 
La visita al Parc de les Olors de Taradell consta de varis tallers relacionat 
amb les plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. La sessió es divideix 
en 2 o 3 parts depenen del nombre de nens i els alumnes treballen de forma 
pràctica, interactiva i experimental els usos i propietats de les aromàtiques. 
L’oferta de tallers s’adequa a les necessitats de l’escola, els alumnes i el 
currículum escolar. 
Taller d’aromateràpia - Taller de perfums i colònies - Taller d’infusions - Taller 
d’olis i vinagres aromàtics - Taller de cuina - Taller de farmaciola natural.

Cursos: Primària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: De 15 a 65 alumnes
Preu: 9,5€ - 10€ (Inclou monitor cada 20 alumnes i material dels tallers)
Tancament: Festius 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per autobusos, 
un dels diferents espais del parc adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
Material didàctic: Es facilita material per treballar abans i després de la visita.

Parc de les Olors de Taradell
Can Just s/n. Taradell, 08552
Tel. 649 001 325
taradell@parcdelesolors.com        
www.taradell.cat

Parc de les Olors de Taradell

http://www.taradell.cat


Un dia al Parc de les Olors de Taradell
 
La visita al Parc de les Olors de Taradell consta de varis tallers relacionat amb les 
plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. La sessió es divideix en 2 o 3 parts 
depenen del nombre de nens i els alumnes treballen de forma pràctica, interactiva 
i experimental els usos i propietats de les aromàtiques. L’oferta de tallers s’adequa 
a les necessitats de l’escola, els alumnes i el currículum escolar. 
- Taller d’aromateràpia - Taller de perfums i colònies. - Taller d’infusions. 
- Taller d’olis i vinagres aromàtics. - Taller de cuina. - Taller de farmaciola natural.

Cursos: Primària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: De 15 a 65 alumnes
Preu: 9,5€ - 10€ (Inclou monitor cada 20 alumnes i material dels tallers)
Tancament: Festius 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per autobusos, un 
dels diferents espais del parc adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
Material didàctic: Es facilita material per treballar abans i després de la visita.

Parc de les Olors de Taradell
Can Just s/n. Taradell, 08552
Tel. 649 001 325
taradell@parcdelesolors.com        
www.taradell.cat

Parc de les Olors de Taradell

http://www.taradell.cat


Busca Bosc
 
Joc de geocaching per conèixer la gestió forestal al parc del Castell 
de Montesquiu. Un simple receptor de GPS ens condueix pel parc del 
Castell de Montesquiu i ens ajuda a trobar un total de cinc tresors que 
ens descobreixen diferents aspectes de la gestió forestal.

Cursos: Primària
Durada: 3h 
Mínim i màxim: Mínim una aula i màxim dues
Preu: 40€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per 
autobusos
Material didàctic: Llibreta de camp i GPS per alumnat i professorat

Parc del castell de Montesquiu
Tel. 938 529 234
p.montesquiu.bisaura@diba.cat        
https://parcs.diba.cat/web/montesquiu

Parc del castell de Montesquiu

https://parcs.diba.cat/web/montesquiu


Primària i 
Secundària

Oferta d’activitats educatives 2019-2020



English Camp, Let’s Go!
 
Esforçar-se i habituar-se a utilitzar una llengua diferent a l’habitual per 
fomentar estratègies comunicatives. Activitats: “Trasure hunt”; “Night 
game & farewell party”; “Detectives in the camp”; “Great games”; 
“Snakes & Ladder”. Podeu demananr-nos el programa en anglès en 
qualsevol de les temàtiques: Sateg arts, Natura science, Art i Reporters 
research.

Cursos: Primària i secundària
Durada: 48h
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 monitor cada 10-12 alumnes
Preu: Consultar tarifes programes Xanascat. 1 gratuïtat a professor cada 
10 alumnes.
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Alberg de Vic
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat        
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


Kayak i Paddel Surf a Sau
 
Activitat d’iniciació al piragüisme i al Paddel Surf en aigües tranquil·les. 
Passeig fins al Campanar de Sau per aprendre les nocions bàsiques de 
navegació i control de l’embarcació. Activitat dirigida per instructor titulats 
per la RFEP. 
Preu indicat per activitat individual, consulteu el nostre catàleg d’activitats 
per escoles.

Cursos: Primària i secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: De 10 a 40 participants
Preu: 12€ per alumne
Tancament: De novembre a març
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per 
autobusos, àrea privada d’activitats

Aquaterraclub
La riba s/n
Tel. 620 762 432
info@aquaterraclub.es        
www.aquaterraclub.es

Aquaterraclub

http://www.aquaterraclub.es


La ruta del poble medieval de Tona
 
Caminada des del Camp de les Lloses, on coneixerem la col·lecció de 
ceràmiques, monedes i elements lítics medievals, fins el nucli del Barri i 
finalment pujarem al pla del Castell de Tona on va néixer el primer poble 
amb la seva església, castell i la tonda. Entrarem dins l’església romànica.

Cursos: Primària i secundària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 15 a 30 participants. 2 monitors per grup
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
c. Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


El Camp de les Lloses: un dels primers pobles 
romans a Catalunya
 
Visita al jaciment i al museu per conèixer un poble romà del nordest 
peninsular fa 2.100 anys. La vida quotidiana de les famílies que hi vivien, 
la cultura i els costums en procés de transformació, d’ibers a romans. Un 
viatge al passat des del descobriment científic i arqueològic. Les visiten 
s’adapten en discurs recorregut i documentació a criteri de l’escola, es 
pot complementar amb diversos tallers pràctics. 

Cursos: Primària i secundària
Durada: 2h
Mínim i màxim: De 15 a 30 participants.
Preu: 3€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
c. Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


La Ruta de l’aigua de Tona
 
Caminada des del Camp de les Lloses per diversos llocs del municipi de 
Tona descobrint el paisatge de margues eocèniques d’origen marí, els 
turons i camps i el nostre patrimoni. El fil conductor és l’aigua des dels 
romans als balnearis dels segles XIX al XXI.

Cursos: Primària i secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: De 20 a 50 participants.
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
c. Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


Terra de bandolers. Les històries d’en Serrallonga 
tal i com s’expliquen a Viladrau
 
Veniu, apropeu‐vos a un dels personatges més fascinants de la història 
de Catalunya. Qui va ser en Serrallonga? Qui eren els bandolers? Ens 
endinsarem als boscos que van presenciar aquest fenomen, per tal de 
respondre aquesta i altres preguntes sobre el més gran bandoler de la 
història. 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per EduCA Viladrau.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h 
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


Tasta el Montseny: aigües, llegendes i poesia
 
Experiència divertida per descobrir la relació entre el Montseny, l’aigua 
i les lletres que ve de molt antic. Descobrirem algunes fonts de bosc, 
per tal de conèixer les llegendes que se n’expliquen a Viladrau. A més, 
tastarem les seves aigües i..., potser ens sorprendran! 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per EduCA Viladrau.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h 
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


El Montseny, Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera, un espai amb molta biodiversitat
 
Sabíeu que al Montseny hi ha més espècies vegetals diferents que no 
pas a tot el Regne Unit junt? Com és possible? Una simple passejada pels 
boscos de Viladrau, ens ajudarà a comprendre la gran diversitat que hi 
podem trobar. Una descoberta vivencial per gaudir del nostre entorn.
Activitat realitzada per EduCA Viladrau

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h 
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

EduCA Viladrau

http://www.viladrauturisme.cat


El Parc Natural amb els cinc sentits: “Bany de 
bosc”
 
Una passejada pel bosc aporta benestar. Una major proximitat amb la 
natura és sinònim d’una vida més saludable. La investigació mèdica 
ens demostra que si aquest contacte és amb boscos vells té beneficis 
psicològics i fisiològics. Us proposem un bany de bosc, per a descobrir a 
través d’experiències sensorials un món nou i divers. Els sentits font de la 
nostra inspiració: olorar, mirar, tocar, escoltar i tastar. 
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada per Aula de Natura Santa Marta.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h 
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


El Castanyer i el seu entorn
 
Les activitats s’adapten a l’època de l’any o estació del bosc tenint en 
compte l’etapa en que es troba el castanyer (flor, fruit, etc.). Al bosc es 
pot veure tot el treball de recuperació dels castanyers i el manteniment 
de manera sostenible i respectuosa que està duent a terme el centre de 
manipulació de la castanya.  
Reserves: Espai Montseny. 
Activitat realitzada pel Centre de Manipulació de la Castanya.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h 
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 6€ per alumne
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Espai Montseny
C/Migdia, 1. Viladrau, 17406
Tel. 938 848 035
espaimontseny@viladrau.cat        
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny

http://www.viladrauturisme.cat


Un heroi de llegenda: El Bandoler Perot 
Rocaguinarda
 
Visita a mida per conèixer el fenòmen del bandolerisme a Catalunya (s.XVI-s.
XVII) i la història i llegendes del bandoler Perot Rocaguinarda.
L’activitat consta d’una visita guiada a l’Espai Perot Rocaguinarda, i pot 
incorporar una excursió per l’entorn, una gincama per descobrir racons 
d’Olost o l’activitat acordada amb cada centre.

Cursos: Primària i Secundàra
Durada: De 1h a 3h
Mínim i màxim: De 15 a 40 alumnes. 1 monitor per cada 10 alumnes
Preu: De 2€ a 5€ per alumne
Tancament: Obert sobre demanda
Serveis: Àrea de pícnic, fàcil aparcament per autobusos, aparcament gratuït.

Espai Perot Rocaguinarda 
Olost  
Tel. 938 880 211 – 620 837 150
lespairocaguinarda@gmail.com     
www.espairocaguinarda.cat

Espai Perot Rocaguinarda

http://www.espairocaguinarda.cat


Taller de poesia i impremta
 
Taller de creació poètica i d’impressió dels textos amb una imprempta 
artesanal.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Grups petits i grups d’aula 
Preu: 200€ per grup. Inclou el material
Tancament: Hores convingudes
Serveis: Àrea de pícnic, fàcil aparcament per autobusos

Fundació Miquel Martí
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol

http://www.miquelmartiipol.cat


Ruta literària Miquel Martí i Pol
 
Itinerari a l’aire lliure que ressegueix indrets relacionats amb la figura i 
obra de miquel Martí i Pol.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Màxim 30 alumnes. 1 guia per grup
Preu: 5€ per alumne
Tancament: Hores convingudes
Serveis: Àrea de pícnic, fàcil aparcament per autobusos

Fundació Miquel Martí
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol

http://www.miquelmartiipol.cat


Taller Dir poemes en veu alta!
 
Taller de recitació de poesia.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Grups d’aula i grups petits
Preu: 140€ per grup
Tancament: Hores convingudes
Serveis: Àrea de pícnic, fàcil aparcament per autobusos

Fundació Miquel Martí
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol

http://www.miquelmartiipol.cat


Dir poemes a la ràdio!
 
Descobreix les tècniques per una bona lectura en veu alta, es reciten i 
graven els poemes a Ràdio Roda.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Grups d’aula
Preu: 200€ per grup
Tancament: Hores convingudes
Serveis: Àrea de pícnic, fàcil aparcament per autobusos

Fundació Miquel Martí
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol

http://www.miquelmartiipol.cat


La construcció d’una torre carolíngia de fusta
 
Nova proposta didàctica interdisciplinària, que partint de l’arqueologia 
experimental, permet als alumnes treballar continguts de diferents 
matèries com per exemple reconeixement del territori, identificar eines 
i materials, espècies vegetals i resoldre problemes matemàtics (càlculs 
d’alçades, escales, equivalències, gràfics). L’activitat es complementa 
amb una explicació de la construcció de la torre i la construcció per part 
dels alumnes d’una maqueta.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 10 a 20 alumnes 
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil 
Material didàctic: Dossier didàctic

Museu Arqueològic de L’esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

http://www.lesquerda.cat


Entra en un graner medieval!
 
Taller complementari a la visita arqueològica on s’observen 
sistemes de conreu, espècies conreades, eines antigues i el sistema 
d’emmagatzematge. S’identifiquen com eren les llavors antigues, les 
seves parts i es permet la seva observació a través d’una lupa binocular.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 20 a 25 alumnes 
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil 
Material didàctic: Dossier didàctic en PDF

Museu Arqueològic de L’esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

http://www.lesquerda.cat


Museu Arqueològic de l’Esquerda

L’ofici de ferrer en el món medieval
 
Descobreix l’ofici de ferrer tal i com es treballava en època medieval. Els 
alumnes participaran activament en el taller forjant una peça de metall 
entre tots al mateix temps que se’l explicarà les eines, tècniques i els 
diversos tipus de metalls més comuns utilitzats per a la fabricació d’eines.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 15 a 20 alumnes 
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil 
Material didàctic: Dossier didàctic en PDF

Museu Arqueològic de L’esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

http://www.lesquerda.cat


El recorregut botànic de l’esquerda
 
Coneix la vegetació natural de la zona i la seva evolució des d’èpoques 
antigues fins a l’actual. el riu Ter, que envolta la península de l’Esquerda. 
Aquest taller es vot relacionar amb el del Graner Medieval.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: De 20 a 25 alumnes 
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil 
Material didàctic: Fulletó del recorregut

Museu Arqueològic de L’esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

http://www.lesquerda.cat


L’esquerda: poblat ibèric i medieval.
Un recorregut per 2500 anys d’història.
 
Visita guiada dels arqueòlegs del jaciment que permet veure des de les 
primeres fases d’ocupació del període del Bronze final fins, la vida de la 
ciutat Ausetana d’Ausa i el creixement del poblat durant època medieval. 
Es visitaran cases, tallers, les muralles i tots els elements singulars del 
jaciment, tant de la part ibèrica com medieval.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: De 10 a 25 alumnes 
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil 
Material didàctic: Fulletó i suport gràfic del monitor

Museu Arqueològic de L’esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

http://www.lesquerda.cat


Taller “Discover the River Ter”
 
How about learning about the River Ter in English? In this workshop 
students will learn several aspects related to the river: what animals live 
in or near the river, how humans make use and take care of the river and 
what dangers the river faces. Students will be encouraged to put into 
practice their speaking skills by expressing their feelings for the natural 
world and reflecting about the environment.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones
Preu: 4€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Taller “Investiguem l’estat de salut del riu”
 
Adoptarem el paper d’investigadors i descobrirem els petits animals que 
viuen a l’aigua. Anirem al riu i agafarem una mostra de macroinvertebrats 
aquàtics. Entrarem al laboratori i, amb les lupes binoculars, els 
identificarem. Finalment, en farem un recompte i esbrinarem quin és 
l’estat de salut del riu.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones
Preu: 4€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Taller “Els peixos de riu” 
 
Descobrirem el món dels peixos. Farem una captura científica de peixos 
al riu Ter per conèixer quines espècies hi viuen, d’on vénen i per què 
migren. Treballarem els conceptes de connectivitat ecològica, cabals de 
manteniment i espècies invasives. Determinarem, pesarem i mesurarem 
els peixos capturats i entendrem quines poden ser les pressions i les 
alteracions d’aquest ecosistema. 
Aquest taller es pot fer a l’espai natural de les illes i meandres de les 
Gambires i Gallifa al riu Ter a les Masies de Voltregà.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 persones
Preu: 4€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter

http://www.museudelter.cat


Visió romànica
 
Una visita guiada exclusiva per fer un viatge 1000 anys enrere seguint la 
petjada d’Oliba i pujar al camanar romànic més alt de Catalunya.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Ciència i art: Els colors del romànic
 
Utilitzant les tècniques científiques actuals desvelarem quins eren els 
secrets del pintor de fa mil anys per fabricar els pigments. Inclou proposta 
plàstica de la tècnica del tremp.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30 participants
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Visita al castell de Montesquiu
 
Visita guiada al castell de Montesquiu. El Castell de Montesquiu té, 
possiblement, el seu origen en l’enclavament d’una torrassa de guàrdia 
que va fer edificar el comte Guifré I (el Pilós), al segle IX. No és fins a 
mitjan del segle XIV, però, quan l’actual castell passa, de ser un casalot 
destinat a la defensa, a convertir-se en una residència fortificada. Arnau 
Guillem de Besora és el primer del seu llinatge que habita el castell.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1h
Mínim i màxim: Mínim 20 alumnes. Màxim 2 grups de classe
Preu: 1,5€
Tancament: Dilluns 
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per 
autobusos, jardins per desenvolupar activitats amb els alumnes

Parc del castell de Montesquiu
Tel. 938 529 234
p.montesquiu.bisaura@gesbisaura.cat        
https://parcs.diba.cat/web/montesquiu

Parc del castell de Montesquiu

https://parcs.diba.cat/web/montesquiu


VICUS. Una ciutat en joc
 
Una nova activitat de gamificació perquè els alumnes descobreixin l’època 
medieval a través del joc. Proves, reptes, premis i recompenses on el 
treball col·laboratiu serà clau per arribar a un acord.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Màxim 30 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Vicus: Una ciutat en joc

http://www.museuepiscopalvic.com


Secundària 
i Batxillerat

Oferta d’activitats educatives 2019-2020



Tecnologia educativa
 
L’automatització i la tecnologia mòbil fomenten l’ús de les habilitats mentals. 
A partir de realitats que necessiten ser resoltes mitjançant la tecnologia, 
potenciarem: Capacitats, valoració d’opcions i sentit crític. Activitats: APP’s: 
Robòtica; Torneig de robots. Joc de nit i festa de cloenda; Videojocs.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 48 hores
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 monitor cada 10-12 alumnes
Preu: Consultar Tarifes Xanascat. Gratuïtat a 1 professor cada 10 alumnes
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Alberg de Vic
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat        
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


Música i patrimoni
 
Desenvolupar la sensibilitat musical fomentant la imaginació i la relació 
entre companys. Vincularem la música amb el seu context social, artístic 
i cultural a partir del descobriment de l’art i la història de la ciutat de Vic. 
Activitats: Visita musicalitzada; Construcció d’instruments; Joc de nit i festa 
de cloenda; Concert orquestra; Instal·lació interactiva.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 48 hores
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 monitor cada 10-12 alumnes
Preu: Consultar Tarifes Xanascat. Gratuïtat a 1 professor cada 10 alumnes
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Alberg de Vic
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat        
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


Vicus, històries i llegendes
 
Gaudir i conèixer la ciutat de Vic, tot descobrint els secrets que amaguen 
els seus carrerons, les seves places i els seus personatges històrics i de 
llegenda. Activitats: Caixeta del personatge; Joc de nit i festa de cloenda. 
Sortida periurbana: Situació i orientació; Rebuda i joc d’entrada; Joc de 
personatges de la ciutat de Vic; Gimcana urbana: Històries i llegendes. 
Disponible com a treball de síntesi.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 48 hores
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 monitor cada 10-12 alumnes
Preu: Consultar Tarifes Xanascat
Tancament: del 15/12/2019 al 07/01/2020
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Alberg de Vic
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat        
www.xanascat.cat

Alberg Canonge Collell

http://www.xanascat.cat


Visita a la Casa Museu del Voltreganès
 
Formes de vida tradicionals a la Comarca d’Osona del segle XVIII al XX  
Reproducció d’una vivenda de l’època, amb totes les èines i utensilis 
originals relacionats amb els oficis i costums de la vida del vilatà i del pagès, 
del periode esmentat. Referència especial a Les Bruixes del Gorg Negre i 
a l’estada de Jacint Verdaguer a Vinyoles, amb possibilitat de recurregut 
per l’espai verdaguerià a Vinyoles. Diferents exposicions de contingut 
sociocultural. Audiovisuals relacionats amb la intenció pedagògica que dicti 
el visitant. Espai d’esbarjo, pati.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: de 15 a 40
Preu: 2€ per alumne
Tancament: Visites concertades  
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos.
Material didàctic: Sí, especial l’estada de Mossèn Cinto Verdaguer a Vinyoles

Associació Sociocultural del Voltreganès
Passeig Comtes de Lacambra 3
Tel. 938 570 293 / 640 654 994
asc.queshipotfer@gmail.com        
www.cmv.cat

Casa museu del voltreganès

http://www.cmv.cat


80 Aniversari del final de la guerra civil.
Fem memòria històrica
 
Visitarem el jaciment i museu del Camp de les Lloses a Tona on s’hi ubica l’antiga 
Rectoria Vella cremada durant la Guerra Civil. Aquí visualitzarem materials multimèdia 
per conèixer els camps d’aviació d’Osona. Ens dirigirem des de Tona als refugis del 
camp d’aviació de Balenyà. Caminada fins a la casa el Moianès on s’hi allotjaven els 
treballadors del camp i on s’hi ubicava una torre de control. Entrarem dins de dos 
refugis, tot fent memòria històrica dels fets ocorreguts. Tornarem pel carrer nou de 
Tona, antic camí ral, per on van entrar les tropes nacionals a l’ acabar la guerra.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 20 a 50 alumnes. 2 monitors per grup
Preu: 6€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
Carrer Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


La ruta del 1700 a Tona
 
Caminada pel paisatge humanitzat de la Plana de Vic amb les seves margues 
eocèniques d’origen marí, el seus turons i camps, situats a la zona de Tona. El fil 
conductor és la Catalunya del 1700. Sortim del Camp de les Lloses, on s’hi ubiquen 
les ruïnes de la Rectoria Vella, casa on hi va viure un dels rectors que va morir a 
Barcelona durant el conflicte del 1714, i passant per les cases de pagès de la zona 
el Barri arribarem als camins que ens conduiran cap a la casa senyorial del Vendrell. 
Tornarem tot passant per la masia Fontordera i entrarem pel carrer nou on s’hi situen 
les cases més velles del poble de Tona.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 3h
Mínim i màxim: De 20 a 50 alumnes. 2 monitors per grup
Preu: 6€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos

El Camp de les Lloses
Carrer Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


Taller d’antropologia física. Els antics habitants de 
l’esquerda
 
A través de l’antropologia física podem saber com eren els nostres 
avantpassats: quina esperança de vida tenien, com s’alimentaven, quines 
malalties patien, etc. Aquest taller explica quines són les principals 
observacions i mesures que es prenen sobre les restes òssies i proposa 
algunes pràctiques. Aquest taller es pot completar amb una visita guiada 
al jaciment.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: De 20 a 25 participants
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil
Material didàctic: Es proporciona material de treball del taller

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

http://www.lesquerda.cat


Ruta Bac de Roda
 
És una nova proposta per conèixer la vida de Francesc Macià i Ambert, 
conegut com a Bac de Roda heroi de la Guerra de Successió (1658-
1713), nascut a la parròquia de Sant Pere de Roda. Aquesta ruta us 
proposa conèixer la seva vida i la seva època, tot fent una passejada per 
la Roda actual i acabant a la Masia del Bac.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: De 20 a 40 participants
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat        
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

http://www.lesquerda.cat


Taller del Motor Casolà
 
L’activitat consisteix en construir un motor elèctric cassolà a través d’una 
pila, un imant i un fil de coure. L’objetiu és comprovar la conductivitat 
elèctrica del coure, entendre perquè és un dels millors conductors de 
l’energia.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 0:30h
Mínim i màxim: De 1 a 30 participants
Preu: 25€
Tancament: Del 24 de desembre al 7 de gener i setmana santa
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic: Guia pels professors i dossiers d’activitats

Museu del Coure
Carretera C17 km 73,5. Les Masies Voltregà, 08508
Tel. 938 595 637
info@museudelcoure.com        
www.museudelcoure.com

Museu del Coure

http://www.museudelcoure.com


Taller “Determinem l’estat ecològic del riu”
 
Determinarem l’estat ecològic del riu a partir dels macroinvertebrats 
aquàtics i la vegetació de ribera. A la vora de l’aigua, calcularem un índex 
de vegetació de ribera, analitzarem alguns paràmetres fisicoquímics i 
recollirem una mostra de macroinvertebrats aquàtics, que identificarem 
amb les lupes binoculars de l’aula del riu.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 2h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 5,50€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


Visita a l’exposició “La fàbrica de riu”
 
Farem una visita completa a l’exposició ”La fàbrica de riu” i destacarem 
els aspectes històrics del procés d’industrialització al Ter. Les màquines 
experimentals ens ajudaran a comprendre el procés de transformació 
del cotó en fil i el canvi que aquestes van suposar a la societat. També 
posarem en funcionament una turbina Fontaine.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


Visita temàtica “Tecnologia tèxtil: de la fibra al fil”
 
Farem la visita a l’exposició ”La fàbrica de riu” centrant-nos en el procés 
tèxtil. Comprovarem el pas del cotó al fil amb l’ajuda de màquines 
experimentals (carda, contínua).  
També manipularem les principals matèries tèxtils naturals.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


Visita temàtica “Tecnologia hidràulica: la força de 
l’aigua”
 
Visitarem “La fàbrica de riu” centrant-nos en l’energia hidràulica. 
Comprovarem l’entrada del canal a la fàbrica, veurem el funcionament 
d’una de les turbines més antigues del Ter -la turbina Fontaine, de 1860- 
i com la transmissió mecànica permetia el funcionament de les màquines 
amb el sistema Taller d’embarrats. També veurem la turbina Francis i el 
seu alternador

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


Taller “ Una majoria invisible. Les dones a la 
fàbrica”
 
En el procés d’industrialització tèxtil les dones van tenir un paper destacat. 
Van ser la mà d’obra principal de les fàbriques tèxtils catalanes i del Ter. 
Malgrat ser majoria, el treball femení ha restat invisible per a la nostra 
societat. El taller que farem sobre l’exposició “La societat industrial” ens 
ajudarà a reflexionar sobre les seves condicions laborals i de vida. Per què 
han estat oblidades? Què suposà per a les dones entrar a treballar a la 
fàbrica...? 

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


Visita a l’exposició “La societat industrial. 
Innovació, treball, classes, conflicte i cultura”
 
Per completar l’exposició “La fàbrica de riu”, proposem una visita guiada 
per “La societat industrial”, just després de veure el funcionament d’una 
turbina Fontaine. Es tracta d’un recorregut per àmbits diferents, en 
els quals trobarem destacades les figures d’empresaris i treballadors, 
la vida quotidiana, la presa de consciència de classe, els conflictes i, 
evidentment, el resultat de tota aquesta societat dinàmica. Una mostra 
de com la industrialització ha transformat el món, Catalunya i, és clar, 
Manlleu i la conca del Ter.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 4€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


Visita a l’exposició “Els rius mediterranis”
 
 Farem una visita completa a l’exposició “Els rius mediterranis”, que 
inclou un aquari amb els peixos autòctons del Teri l’audiovisual Verns, 
barbs i cuques de capsa, centrat en la biodiversitat fluvial. Hi destacarem 
la informació sobre els humans i la seva interacció amb els rius: qualitat 
biològica i contaminació de l’aigua, impactes ambientals, etc.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1h
Mínim i màxim: De 15 a 25 participants
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament 
per autobusos

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2. Manlleu, 08560
Tel. 938 515 176
info@museudelter.cat         
www.museudelter.cat

Museu del Ter 

http://www.museudelter.cat


El món medieval en les col·leccions de romànic i de 
gòtic
 
Visita educativa que fa un itinerari per l’art, la historia i el pensament de l’edat 
mitjana, des del feudalisme al naixement de la burgesia.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1h
Mínim i màxim: Màxim 30 participants
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Llegim els símbols en l’art romànic
 
Els símbols de les obres romàniques es desvetllen i s’interpreten 
establint comparacions amb imatges d’altres cultures i amb imatges 
contemporànies.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1h
Mínim i màxim: Màxim 30 participants
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Els oficis artesans i els gremis en les col·leccions 
d’arts decoratives
 
Itinerari per la història dels objectes, els oficis artesans i els gremis. 
Descobrirem els objectes de les col·leccions de teixit, vidre, pell, 
orfebreria, forja i ceràmica.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1h
Mínim i màxim: Màxim 30 participants
Preu: 70€ per grup
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com        
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

http://www.museuepiscopalvic.com


Taller de botifarra i pilotilles a Vic
 
El taller teòric i pràctic  sobre l’elaboració de productes tradicionals 
derivats del porc.

Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Màxim 30 alumnes
Preu: 6€ per alumne. 180€ per grup de 30 alumnes. 1 monitor per grup
Serveis: A prop hi ha un parc “Parc de la Sínia” i una plaça gran ”Plaça 
Terradellas”.

Cansaladeria-Xarcuteria Roca
Vic, 08500 
Tel. 938 850 806 
xarcuteriaroca@gmail.com
www.xarcuteriaroca.com

Xarcuteria Roca Vic

http://www.xarcuteriaroca.com


Tots els 
N¡vells

Oferta d’activitats educatives 2019-2020



Parc d’Aventura Anigami
 
Paquets d’activitats en funció de l’edat i/o cicle educatiu de mig dia de 
durada.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 3h
Mínim i màxim: De 20 a 250
Preu: 10€ a 16€
Tancament: Amb una setmana d’antelació
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

Anigami Aventura SL
Mas Les Comes, Ctra C-153, km18,7. L’Esquirol, 08511
Tel. 937 447 295
gerard@anigami.cat        
anigamiparc.cat

Anigami Aventura SL

http://anigamiparc.cat


Visita guiada a l’Arboretum Masjoan
 
L’activitat consisteix en fer una ruta circular pel bosc on hi ha els arbres 
més alts de Catalunya. En aquest bosc hi ha 28 arbres catalogats i 13 
d’aquests arbres tenen récords d’altura o d’amplada. Hi ha varietats 
d’arreu del món i en les visites guiades s’ensenya com diferenciar els 
arbres a partir del tipus de pinya, fulla i escorça, apart de moltes altres 
curiositats de cada exemplar. 
L’espai més destacable de l’Arboretum Masjoan és la zona de les 
sequoies de Califòrnia, els arbres que arriben a creixa més del món.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 1:30h
Preu: 3€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos, WC
Material didàctic: Fulletó per a cada alumne

Arboretum Masjoan
Masjoan s/n. Espinelves, 17405
Tel. 677 377 072
masjoan@masjoan.com        
www.masjoan.com

Arboretum Masjoan

http://www.masjoan.com


Visites Escolars
 
Mostrar les seccions, els serveis, els recursos i les activitats de la 
Biblioteca Joan Triadú.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 1h
Mínim i màxim: Grup Classe (25 - 27 alumnes)
Preu: Gratuït
Tancament: Dilluns matí, dissabte tarda i diumenge
Serveis: Parc infantil

Biblioteca Joan Triadú
C/Arquebisbe Alemany, 5. Vic, 08500
Tel. 938 833 325
b.vic.jt@diba.cat       
bibliotecadevic.com

Biblioteca Joan Triadú

http://bibliotecadevic.com


El castanyer i el seu entorn
 
Les activitats s’adapten a l’època de l’any o estació del bosc tenint en 
compte l’etapa en que es troba el castanyer (flor, fruit, etc.) 
Al bosc es pot veure tot el treball de recuperació dels castanyers i el 
manteniment de manera sostenible i respectuosa que està duent a terme 
el centre de manipulació de la castanya. 

Cursos: Tots els nivells
Durada: 6h
Mínim i màxim: De 25 a 50
Preu: 8€
Tancament: 01-07 fins 31-07
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic: Es proporciona fusta segons l’edat per realitzar diferents 
activitats

Castanya de Viladrau S.C.P
Carretera de les Afores S/N, Masvidal. Viladrau, 17406
Tel. 608 131 199
info@castanyadeviladrau.cat       
http://castanyadeviladrau.cat/

Castanya de Viladrau

http://castanyadeviladrau.cat/


La Ruta del Pa al Lluçanès
 
Per conèixer el camí del blat forment del camp a taula. Visitarem una finca 
a pagès, un molí fariner i un forn.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 4h
Mínim i màxim: De 10 a 40
Preu: 5€
Serveis: Aparcament gratuït, accesibilitat
Material didàctic: Llibret descriptiu

Consorci del Lluçanès
C/Vell, 3
Tel. 938 880 050
sdr@consorci.llucanes.cat       
www.turisme.llucanes.cat

Consorci del Lluçanès

http://www.turisme.llucanes.cat


La Ruta de la Llet al Lluçanès
 
Visites a diferents formatgeries o explotacions ramaderes de productes 
làctics. Explotacions: Soler de n’Hug, Formatges de Lluçà i Betara. Visites i 
experiències diferents en funció de cada explotació.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 2h
Mínim i màxim: De 10 a 40
Preu: 5€
Serveis: Aparcament gratuït
Material didàctic: Llibret amb més informació de la ruta de la llet

Consorci del Lluçanès
C/Vell, 3
Tel. 938 880 050
sdr@consorci.llucanes.cat       
www.turisme.llucanes.cat

Consorci del Lluçanès

http://www.turisme.llucanes.cat


Vestim-nos de romans al Camp de les Lloses
 
Taller de vida quotidiana romana. Entre tots i totes vestirem un alumne o 
alumna de soldat romà republicà. Disposem de la túnica, el casc, l’escut 
i l’armament així com els accessoris propis de la soldadesca. Aprendrem 
aspectes sobre la cultura, la llengua i la manera de viure dels romans 
nouvinguts a casa nostra i descobrirem el paper d’un poble indígena en 
aquest procés de romanització. Elaborarem una beguda com la “ posca” 
amb vi agre i herbes aromàtiques.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 45min
Mínim i màxim: De 15 a 30 participants. 2 monitors per grup
Preu: 3€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
c. Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


Científics i detectius
 
Tallers sobre la metodologia de ciències com: l’antropologia i 
l’arqueologia. Descobrirem el treball de camp i laboratori. Treballarem 
amb esquelets i materials arqueològics de les excavacions.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 45min
Mínim i màxim: De 15 a 30 participants. 2 monitors per grup
Preu: 3€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
c. Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


Parem una taula a la romana
 
Taller sobre vida quotidiana romana. Tot parant una taula a la manera 
iberoromana amb les reproduccions ceràmiques de plats, gerres, copes, 
àmfores.... documentades a les excavacions. Descobrirem què i com 
menjaven, d’on venien els aliments, com parlaven, escrivien, quins cultes 
tenien i com es relacionaven homes, dones i criatures que van viure al 
vicus romanorepublicà. Tastarem pa d’estil pompeià, mel i formatge.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 45min
Mínim i màxim: De 15 a 30 participants. 2 monitors per grup
Preu: 3€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil 
aparcament per autobusos
Material didàctic

El Camp de les Lloses
c. Pau Casals, 2. Tona, 08551
Tel. 938 125 234
tona.campdeleslloses@tona.cat        
www.campdeleslloses.cat

El Camp de les Lloses

http://www.campdeleslloses.cat


Visita a una granja ecològica al Montseny
 
Visita a una granja ecològica de porcs. S’inicia la visita amb un 
audiovisual on es coneix l’història i el projecte de l’ecogranja. Les 
instal·lacions: el cicle de la vida d’un porc. Des de les mares gestants 
al porc adult. Degustació de embotits ecològics. Els alumnes donen de 
menjar als porcs.

Cursos: Tots els nivells 
Durada: 1:15h
Mínim i màxim: De 10 a 50
Preu: 4€ / alumne primària. Cicles formatius graus mitjà i superior: 8€
Tancament: Diumenge
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, molt a prop hi ha la Riera de 
Martinet que és un recorregut senyalitzat molt recomanable. 

Eco Granja Salgot
Aiguafreda
Tel. 938 515 158
visites@salgot.com        
www.salgot.com

Embotits Salgot

http://www.salgot.com


Aprenem amb les mans
 
Adquirir nous coneixements a través de l’art. Completeu els vostre 
projecte pedagògic a través de tallers de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, 
construcció...

Cursos: Tots els nivells 
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Mínim un grup classe per taller. 2 monitors per grup
Preu: 130 € aproximadament per grup, pot variar segons activitat, 
fornades de ceràmica, material, etc.
Serveis: Lloc fàcil per descarregar el grup. L’espai disposa d’un pati on els 
nens hi poden sortir.

Fundació escola d’arts l’Arpa
Taradell 
Tel. 938 800 157 / 938 126 818 
escolamusicataradell@gmail.com

Escola de Música d’Arts l’Arpa



Ruta Verdaguer a Folgueroles
 
Un recorregut que inclou la visita a la Casa Museu i diversos punts del 
nucli urbà vinculats a la vida i l’obra de l’escriptor: les cases familiars, 
el carrer Major, l’església i que s’endinsa en la natura de l’entorn. 
Recorre espais naturals de gran bellesa paisatgística i acaba a l’ermita 
de la Damunt i el Jardí Brins d’espígol, l’indret on Verdaguer relata com 
veient la Plana, el Pirineu i el Perdraforca, neix com a poeta. La guia que 
acompanya el grup explica i contextualitza cada lloc de la visita i recita els 
textos de Verdaguer.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: Ens adaptem als grups
Preu: 6€
Tancament: Dilluns no festius
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït

Casa Museu Verdaguer
c. Major, 7. Folgueroles, 08519
Tel. 938 122 157
info@verdaguer.cat        
www.verdaguer.cat

Fundació Jacint Verdaguer

http://www.verdaguer.cat


Casa Museu Verdaguer amb esmorzar i poesia
 
Visitar la Casa Museu Verdaguer, esmorzar a base de la típica “”coca del 
mossèn”” i llonganissa, acompanyats per una guia experta en Verdaguer, 
fer un breu itinerari de descoberta pel poble fins a arribar a la plaça, un 
bon lloc per recitar textos que evoquen la infantesa i la joventut del poeta.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 2h
Mínim i màxim: 12 participants
Preu: 7€
Tancament: Dilluns no festius
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït

Casa Museu Verdaguer
c. Major, 7. Folgueroles, 08519
Tel. 938 122 157
info@verdaguer.cat        
www.verdaguer.cat

Fundació Jacint Verdaguer

http://www.verdaguer.cat


Visita a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles
 
La visita a la Casa Museu permet conèixer la casa on el poeta Jacint 
Verdaguer va passar els dos primers anys de la seva vida. La cambra i 
la cuina ens mostren com vivia la gent de pagès a finals del segle XIX. 
Un audiovisual ens descobreix la dramàtica i apassionant vida del poeta 
que va posar les bases de la llengua catalana moderna amb llibres com 
L’Atlàndia i Canigó.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 45min
Mínim i màxim: Ens adaptem als grups
Preu: 2,5€
Tancament: Dilluns no festius
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït

Casa Museu Verdaguer
c. Major, 7. Folgueroles, 08519
Tel. 938 122 157
info@verdaguer.cat        
www.verdaguer.cat

Fundació Jacint Verdaguer

http://www.verdaguer.cat


Verdaguer a la ciutat de Vic
 
La ruta s’inicia amb la contemplació de la plaça del Mercadal i del carrer 
Verdaguer des del balcó de l’Ajuntament per fer una descoberta del poeta, 
la ciutat i el seu temps. Segueix per diversos punts que evoquen l’època 
d’estudiant i la vida a l’entorn del cercles intel·lectuals del poeta. Inclou la 
visita a la col·lecció Verdaguer del Museu Episcopal, l’exterior de l’Arxiu 
Episcopal i de l’Asil des d’on s’explica l’etapa més dramàtica de la vida de 
Mossèn Cinto.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: 20 participants
Preu: 6€
Tancament: Disponible tots els dies amb reserva

Casa Museu Verdaguer
c. Major, 7. Folgueroles, 08519
Tel. 938 122 157
info@verdaguer.cat        
www.verdaguer.cat

Fundació Jacint Verdaguer

http://www.verdaguer.cat


Viatge al món de l’apicultura
 
Tallers didàctics per donar a conèixer el món de l´apicultura.
Ens convertim amb apicultors per un dia, fent la feina de l’apicultor al 
camp i la feina de casa.
De l’apicultor a casa, extracció de la mel, envasar i etiquetar.

Cursos: Tots els nivells
Durada: Sortida de tot un dia
Mínim i màxim: De 25 a 100 alumnes. Per escoles més petites, ens 
adaptem
Preu: 10€ per alumne
Serveis: Aparcament i àrea de pícnic
Material didàctic: Treball durant i posterior a la visita

Mas Can Panosa
Sant Pere de Torelló, 08572
Tel. 628 843 780 / 618 880 949  
lacasadelesabelles@gmail.com             
www.lacasadelesabelles.cat

La casa de les abelles

http://www.lacasadelesabelles.cat


Descobreix el món de pagès
 
El Mas Casablanca és una casa de pagès tradicional, que és aquella que dóna feina a una família 
i li permet viure’n d’acord amb les possibilitats de la terra que treballa. Nosaltres, mantenim 
l’equilibri entre el conreu de la terra, la cria del bestiar i l’ésser humà i estem convençuts que val 
la pena explicar-ho als infants, i també als grans, perquè entenguin i valorin la relació que ens 
uneix amb la terra i, així, aprenguin a estimar-la i a respectar-la. Fa més de 25 anys, que oferim la 
possibilitat de visitar-nos. Creiem que és molt important que els nens tinguin un contacte directe 
amb la natura, per això al Mas Casablanca poden tocar i gaudir dels animals, que és el que més 
els agrada, i sentir amb els dits les textures del pèl, de la llana o de les plomes. A més a més el 
Mas Casablanca és l’escenari dels contes d’en Fermi i la Valentina, dos ratolins que viuen a casa 
nostra, on a través de les seves aventures descobrirem tot el món de pagès.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 5h
Preu: 11,55€
Serveis: Àrea de pícnic amb taules, aula d’entorn rural, prat verd ballat, WC, porxo, llar de foc.

Mas Casablanca
Tel. 938 800 546
info@mascasablanca.com        
www.mascasablanca.com

Mas Casablanca

http://www.mascasablanca.com


Sant Pere de Casserres, un viatge en el temps
 
És l’únic monestir d’ordre benedictí d’Osona i es troba en un paratge 
natural incomparable a només 20 minuts de Vic.
Disposa d’una web www.descobreixcasserres.cat on les escoles 
poden trobar els materials didàctics per treballar de forma transversal 
els continguts educatius. La seva oferta és àmplia i adaptable a les 
necessitats del grup.

Cursos: Tots els nivells
Durada: 1h
Mínim i màxim: De 10 a 30 alumnes. 1 guia per grup
Preu: Entrada 1,5€ per alumne. Entrada i visita guiada 4.5€ per alumne
Tancament: Dilluns no festius (dimarts en cas que dilluns sigui festiu)
Serveis: Aparcament gratuït per autobusos i cotxes.
Material didàctic: Sí

Monestir de Sant Pere de Casserres
Consell Comarcal d’Osona. Les Masies de Roda, 08510
Tel. 937 447 118 
monestirdecasserres@ccosona.cat 
www.santperedecasserres.cat · www.descobreixcasserres.cat  

Monestir de Sant Pere de Casserres

http://www.santperedecasserres.cat
http://www.descobreixcasserres.cat


CANONGE COLLELL
Alberg de Joventut - 168 places
Avda d’olimpia, s/n
08500 - VIC

SANTA MARTA 
Aula de Natura — 50 Places 
C/ del Doctor Ariet, 61
7406 - VILADRAU 
 
DEVESA DE LES CODINES 
Campament Juvenil — 60 Places
Ctra. BV-4655 a Sora, km 1
08585 - MONTESQUIU 

ELS PRATS I LES FEIXES 
Campament Juvenil — 120 Places
Paratge de Can Mateu - Port de Sau
08519 - VILANOVA DE SAU 

REFUGI DE FAUNA SALVATGE 
EL SOLÀ 
Campament Juvenil —  959 Places
Finca El Solà (Afores) 
08580 - ST.QUIRZE DE BESORA 
 
TERESA ESPONA 
Campament Juvenil — 55  Places
Masia El Puig de Fàbregues
17406 - VILADRAU 

CAL MASOVER 
Casa de Colònies — 60 Places
Masia La Bertrana
08511 - L’ESQUIROL 

Instal·lacions Juvenils

CAN MATEU / PORT DE SAU 
Casa de Colònies — 205 Places
Port de Sau
08519 - VILANOVA DE SAU

CAN MIQUELÓ 
Casa de Colònies — 63 Places
Ctra. de Sant Miquel Sesperxes, s/n
08592 - ST MARTÍ DE CENTELLES

CURTIUS 
Casa de Colònies — 52 Places
Masia Curtius
08514 - LLUÇÀ 

EL COLLELL 
Casa de Colònies — 100 Places
Mas El Collell
Ctra de Vic-Olot, km 21
08511 - L’ESQUIROL 

EL COMPANY 
Casa de Colònies — 68 Places
Mas El Company - Afores, s/n
08519 - VILANOVA DE SAU 

EL MOLÍ DE LA RIERA 
Casa de Colònies — 84 Places
Mas El Molí de la Riera, s/n
08572 - ST PERE DE TORELLÓ 

EL PUIG  
Casa de Colònies — 55 Places
Mas El Puig, s/n
08550 - BALENYÀ 



ESC. DE NATURA DE LES CODINES 
Casa de Colònies — 46 Places
Mas Les Codines - Ctra. de Sora, s/n
08585 - MONTESQUIU

ESCOLES DE VESPELLA 
Casa de Colònies — 24 Places 
Antigues Escoles
08503 - GURB

LA DEVESA 
Casa de Colònies — 60 Places
Ctra. de Vic a Olot, km 35 
08569 - RUPIT I PRUIT 

LA ROCA DE MUNTANYOLA 
Casa de Colònies — 48 Places
Ctra. BV-4317, km 3,200
08529 - MUNTANYOLA 

L’ALIBERCH 
Casa de Colònies — 84 Places 
Mas l’Aliberch, s/n
08529 - MUNTANYOLA 

L’ARMENTERA 
Casa de Colònies — 56  Places
Ctra. de l’Esquirol a Tavertet, km 4
08511 - L’ESQUIROL 

LES TALLADES
Casa de Colònies — 184 Places
Casa Les Tallades - Afores, s/n
08519 - VILANOVA DE SAU 

MAS BANYERES 
Casa de Colònies — 110 Places
Ctra. de Banyeres, s/n
08540 - CENTELLES 

MAS CAN PIC
Casa de Colònies — 70 Places
Mas Can Pic
08552 - TARADELL 

MAS PUJOLAR 
Casa de Colònies — 54 Places
Camí del Pujolar, s/n
17406 - VILADRAU 

RECTORIA DE ST JOAN DE FÀBREGUES 
Casa de Colònies — 44 Places
Pista forestal, a 3 km de Rupit
08569 - RUPIT I PRUIT 

SANT JULIÀ 
Casa de Colònies — 87 Places
Av. de Vic, 13
08504 - ST JULIÀ DE VILATORTA 

SANTA MARIA DEL ROURE
Casa de Colònies — 99 Places
C/ de Sant Roc, 2-4
08569 - L’ESQUIROL 

TERESA ESPONA
Casa de Colònies — 50 Places
Masia El Puig de Fàbregues
17406 - VILADRAU 

VESPELLA D’ESPLAI 
Casa de Colònies — 90 Places 
 Mas Castañé 
Ctra. de Sant Bartomeu a Gurb, s/n
08503 - GURB 



AUTOCARS COMASOLIVAS
Tel.938862614-637527347 
autocomasolivas@msn.com

AUTOCARS PRAT
Tel. 938126411
autocars@autocarsprat.com
www.autocarsprat.com 

AUTOCARS ROQUETA
Tel. 938 870021
info@autocarsroqueta.com 
www.autocarsroqueta.com 

AUTOCARS ROVIRA
Tel.93 889 56 61 
info@autocarsrovira.com  

AUTOCARS SERRAT
Tel. 938862966
info@serratviatges.com 

AUTOCARS SAGALÉS
Tel.938892577
infovic@sagales.com 
www.sagales.com 

Empreses autobusos



OSONA TURISME

Tel. 938 851 715
info@osonaturisme.cat
www.osonaturisme.cat

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local:

http://www.osonaturisme.cat/
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