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Descobreix l’essència d’Osona
La comarca d’Osona disposa de molts recursos per escollir les 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.
NOTA: A CAUSA DE LA INESTABILITAT I LES VARIACIONS CONSTANTS A NIVELL NORMATIU, ES RESERVA A CADA UNA DE
LES EMPRESES GESTORES DE LES ACTIVITATS EL DRET DE MODIFICAR LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ. CAL QUE
CONTACTEU DIRECTAMENT AMB ELLES PER VALIDAR LA INFORMACIÓ PUBLICADA EN AQUEST FULLET.
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El Camp de les Lloses
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: 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
Tel. 938 125 234
campdeleslloses@tona.cat
www.campdeleslloses.cat

Espai Perot Rocaguinarda
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
Mínim i màxim: de 10 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
Facebook, Twitter i Instagram
www.espairocaguinarda.cat

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

Museu Episcopal de Vic
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
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

Parc de les Olors de Taradell
Un jardí d’lors per atreure animals
La visita al Parc de les Olors de Taradell consta de 3 fases diferenciades en el temps. La
primera es dur a terme a l’escola, la segona al Parc de les Olors i la tercera com a cloenda
i abstracció de conclusions a l’escola. La sessió al Parc es divideix en 3 o 4 parts depenen
del nombre de nens. Els alumnes treballen de forma pràctica, interactiva i experimental
els diferents tallers relacionats amb la biodiversitat, “Quins animals viuen en els patis,
jardins i parcs”, “Com són les aromàtiques i quins insectes atrauen” i “Construïm un jardí
d’aromàtiques pels insectes”. Aquest bloc d’activitats té l’objectiu d’educar en sostenibilitat
per tal de conèixer els animals i les plantes medicinals del nostre entorn, per tal de posar en
valor la biodiversitat.
L’oferta de tallers s’adequa a les necessitats de l’escola, els alumnes i el currículum escolar.
Cursos: Educació infantil
Durada: 4h
Mínim i màxim: De 15 a 75 nens
Preu: De 9’5 a 10 €
Tancament: Caps de setmana
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per autobusos.
es facilita material per treballar abans i després de la visita creat pel grup de Recerca de
Coneixement i Didàctica de la Universitat de Vic.
Parc de les Olors de Taradell
Can Just s/n, 08552 Taradell
Tel. 938 126 100 - 649 001 325
taradell@parcdelesolors.com
Facebook: Parc De Les Olors De Taradell - Instagram: parcdelesolorsdetaradell
www.taradell.cat

Parc de les Olors de Taradell
Un jardí d’olors per sentir-nos més bé
La visita al Parc de les Olors de Taradell consta de 3 fases diferenciades en el temps.
La primera es dur a terme a l’escola, la segona al Parc de les Olors i la tercera com a
cloenda i abstracció de conclusions a l’escola.
La sessió al Parc es divideix en 3 o 4 parts depenen del nombre de nens. Els
alumnes treballen de forma pràctica, interactiva i experimental els usos i propietats
de les aromàtiques a través dels sentits, la vista, l’olfacte, el gust, el tacte, etc.
Aquest bloc d’activitats té l’objectiu d’educar en el coneixement i els beneficis de les
plantes aromàtiques, culinàries i medicinals del nostre entorn, per tal de posar-les en
valor i introduir-les en el nostre dia a dia.
L’oferta de tallers s’adequa a les necessitats de l’escola, els alumnes i el currículum
escolar.
Els tallers que oferim són: taller d’aromateràpia, taller de sals de bany, taller
d’infusions, taller de cuina, taller d’olis de massatge, taller de condiments, etc.
Cursos: Educació infantil
Durada: 4 h
Mínim i màxim: De 15 a 675 nens
Preu: De 9’5 a 10 €
Tancament: Caps de setmana
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, fàcil aparcament per autobusos.
Es facilita material per treballar abans i després de la visita creat pel grup de
Recerca de Coneixement i Didàctica de la Universitat de Vic.
Parc de les Olors de Taradell
Can Just s/n, 08552 Taradell
Tel. 938 126 100 - 649 001 325
taradell@parcdelesolors.com
Facebook: Parc De Les Olors De Taradell - Instagram: parcdelesolorsdetaradell
www.taradell.cat

Viladraueducació.com / Santa MarEl 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

Cursos: Educació infantil
Durada: 2.30 hores
Mínim i màxim: Mínim 20 persones.
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

EduCA Viladrau
La primavera, el despertar de la vida al Montseny
/ La tardor, preparant-se per passar l’hivern.
Activitat per tal d’observar els elements que trobem al bosc en les
estacions que aquest esclat de colors (primavera o tardor).
Observació i recollida selectiva i acurada de mostres que acabarem
classificant en tres caixetes:
- Fulles, cada arbre fa la seva fulla, per la fulla sabràs quin arbre és.
- Flors i fruits, el perquè les plantes fan flors i fruits, flors i fruits llampants,
flors i fruits que no ho semblen.
- Coses estranyes, recol·lecció de coses enigmàtiques que haurem de
descobrir que són i perquè serveixen. Activitat adaptada a cada nivell.
Cursos: Educació infantil
Durada: 3 h
Mínim i màxim: De 20 a concretar
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat,
fàcil aparcament per autobusos. Es prepara un material adequat a cada
activitat que es porta a terme, tan per fer a la sortida com a possible
continuitat a l’escola
EduCA Viladrau. Educació, Turisme i Serveis Ambientals
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau, Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau, Twiter: @educa_turisme

Museu de l’art de la pell
La Pellufa i el Príncep
La pandereta Pellufa és la primera peça que va venir a viure al Museu.
Damunt del nas hi té una piga que no li agrada, però amb el temps
descobreix que quan els nens i nenes li bufen la seva pell es transforma
en un objecte del museu. Els nens la trobaran ben adormida, quan la
despertin els explicarà una història fantàstica que transcorrerà per les
diferents sales. Amb la Pellufa coneixeran alguns dels objectes de la
col·lecció permanent del Museu, ja que per art de màgia, es convertirà i
mostrarà algunes peces que l’ajudaran a explicar la seva història.
Cursos: Educació infantil
Durada: 1 h
Mínim i màxim: Màxim 30 alumnes
Preu: 66€ per grup. Professors acompanyants gratuït
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Vic
Carrer Arquebisbe Alemany, 5
Tel. 938833279
info@museuartpellvic.cat
Twitter, Facebook i Instagram: @museuartpellvic
www.museuartpellvic.cat
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Alberg Vic Xanascat
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 Vic Xanascat
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat

El molí de la Llavina
Visita a un antic molí fariner
Visita una masia antiga amb un molí fariner accionat per l’aigua, encara
en funcionament. Coneix les parts antigues d’una masia catalana i la seva
història.
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: 40 min
Mínim i màxim: Mínim 10 alumnes i màxim 50
Preu: 3
Tancament: Dilluns
Serveis: ÀREA DE PÍCNIC, APARCAMENT GRATUÏT, FÀCIL APARCAMENT
PER AUTOBUSOS
Molí de la Llavina
Molí de la Llavina s/n, 08540, Centelles, Barcelona
Tel. 626168826
@molidelallavina a facebook i instagram
www.molidelallavina.com

Geòleg CAT
Taller de fòssils
Saps què és un fòssil? Tots els organismes es fossilitzen? Descobreix com
eren i com vivien els organismes fossilitzats d’Osona i aprèn a identificar
els grans grups: petxines, cargols...
Cursos: Educació infantil i primària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Mínim: 1 grup classe
Preu: 170€ (inclou especialista i material científic)
Tancament: Dilluns
Serveis: accesibilitat.
Material dissenyat i adaptat per cada itinerari i centre
Geòleg.cat
Tel. 676693911
saber@geoleg.cat
https://twitter.com/GeolegCAT
https://www.instagram.com/geoleg.cat/
www.geoleg.cat

Espai Montseny
El camí de les gotes 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 i acabarem la ruta a la font, on coneixerem la
llegenda de les paitides.
La sortida inclou: Visita a l’EspaiMontseny + Sortida guiada
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:10 €
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
El Contes i llegendes de Viladrau (Activitat per
després de dinar)
Per complementar la sortida del matí us proposem una tarda amb
diferents contes del Montseny i Viladrau. Us agradaria conèixer com va
arribar el castanyer a Viladrau? O potser la fantàstica llegenda de les
dones d’aigua? Sabeu que més d’un rei ha passat per aquestes terres?
Deixarem volar la imaginació i així podrem passar una estona agradable
després de dinar.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada + Activitat
per després de dinar

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: 11,50€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35

Espai Montseny
El bosc de les bruixes
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 les
plantes remeieres i els seus usos, en podrem provar la seva efectivitat tot
escoltant les històries de les bruixes de Viladrau. Us hi atreviu?
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: Aula de Natura Santa Marta.
Cursos: Infantil i primària. Alumnes més grans de 4 anys.
Durada: 3h
Mínim 20 participants
Preu: 10€
Dia de tancament: consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Em dic Miquel i sóc poeta! Conta poemes i cançons
de Miquel martí i Pol
Sessió de poemes, contes i cançons de Miquel Martí i Pol. El format és
divers i s’adapta a cada centre o espai i nivell educatiu.
Cursos: Educació infantil i primària
Durada: 1h
Mínim i màxim: Grups d’aula
Preu: 200€ sessió
Tancament: amb cita prèvia, qualsevol dia.
Serveis: ÀREA DE PÍCNIC, PARC INFANTIL, FÀCIL APARCAMENT PER
AUTOBUSOS.
Fundació Miquel Martí
Carrer de la Costa del Ter, 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundacio@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Granja de Cal Rei
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

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

La Cabaneta de Lloriana
Un Aprenc jugant a pagès
Visites per a escoles.
Busquem una clau perduda i anem interactuant amb l’entorn, les
plantes i els animals, ells ens donen les pistes, al final descobrim que la
clau perquè tot pugui continuar funcionant som nosaltres, cadescú de
nosaltres.
Visita teatralitzada i conte o titelles.
Podrem pujar als burros o als ponis, tocar i donar menjar als animals
gaudir de les plantes medicinals i aromàtiques i donar un vol amb el
tractor.
Cursos: Infantil i primària.
Durada: 5h
Mínim 20 i màxim 50 alumnes .
Preu:10€.
Tancament: Dissabte i diumenge.
Serveis: ÀREA DE PÍCNIC, APARCAMENT GRATUÏT, PARC INFANTIL,
ACCESIBILITAT, FÀCIL APARCAMENT PER AUTOBUSOS.
Mas Lloriana
Tel. 666 115 262
maslloriana@gmail.com
www.maslloriana.com

Museu Arqueològic Esquerda
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. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
www.lesquerda.cat

Museu de l’Art de la Pell de Vic
Els animals d’en Quel
En Quel, el gegant del museu, té una granja plena d’animals i éssers
fantàstics, al costat de les adoberies. Mentre treballava, tots els animals
se li han escapat i s’han amagat dins les obres del museu. Només
encertant les endevinalles els podrem trobar. Amb aquest joc de pistes
i endevinalles, es 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
Viatge per la pell del món
Acompanyats d’un educador coneixerem el personatge de la Kekacauan,
que mitjançant el joc, l’observació i la imaginació ens farà descobrir
les obres del Museu i la seva relació amb el món d’on provenen. Cada
nen i nena disposarà d’un passaport propi i es convertirà en un autèntic
aventurer per conèixer les cultures més llunyanes i els seus objectes i
tradicions més diverses.
Cursos: Infantil i primària.
Durada: 1h
Mínim i màxim: 30 alumnes màxim
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

EduCA Viladrau
Descobrir les plantes remeieres i la farmaciola del
bosc tot jugant
Activitat lúdica pels boscos propers a Viladrau. Al llarg d’un recorregut
aniran apareixent uns personatges entesos en plantes remeieres (un
metge o metgessa, una bruixa o un bruixot, un pagès o una pagesa i un/a
trementinaire) ens explicaran algunes de les plantes que hi ha al bosc,
quines parts de la planta s’utilitzen, com i què guareixen. Es recolliran
mostres per classificar-les i així poder elaborar un full de treball per
acabar. En aquest cas necessitarem la col·laboració dels mestres per fer
de personatges. Activitat adaptada a cada nivell.
Cursos: Infantil i primària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Minim 20, màxim a concretar.
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Preparem un material didàctic per cada activitat, adaptant-nos al nivell,
tan per fer durant l’activitat com per realitzar un treball de continuitat a
l’escola.
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau / Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau/
/ Twiter: @educa_turisme
www.educaviladrau.com

Viladraueducació.com / Santa Marta
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: Minim 20 persones
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
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Alberg Canonge Collell
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

Biblioteca Antoni Pladevall
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

Espai Montseny
Rastres animals: descobrint la vida al bosc
Qui viu en aquests boscos? Podem descobrir els habitants d’un indrets
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! Activitat adaptada a cada nivell.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: EduCA Viladrau.
Cursos: Cicle inicial, mitjà i superior de primària.
Durada: 3h
Mínim 20 participants
Preu: 10€
Dia de tancament: consultar disponibilitat
Serveis: àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accessibilitat,
fácil aparcament per autobusos.

Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
El bosc de les bruixes
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?
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny.
Activitat realitzada per Aula de Natura Santa Marta.

Cursos: Primària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos.
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
La Riera Major, estudi del bosc de la ribera
Sabeu com podem avaluar l’estat ecològic de l’aigua a través dels
macroinvertebrats que hi viuen? Anirem fins a la Riera Major i us
ajudarem a treballar aquest fascinant ecosistema. Botes d’aigua, salabret,
termòmetres i tota mena d’artilugis ens serviran per conèixer i estudiar
l’aigua i els seus petits habitants.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: Aula de Natura Santa Marta.
Cursos: Primària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos.
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Fundació Jacint Verdaguer
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
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

Monestir Sant Pere de Casserres
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: 5€ per alumne
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

Museu del Ter
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: 1:45h
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
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
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
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
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
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
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
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
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 Episcopal de Vic
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
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
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
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

Oficina de turisme de vic
Passegem per Vic- Una ruta pel centre històric
Saps que tots els noms de carrer d’una ciutat tenen una explicació?
Sabies que a l’època medieval la gent també viatjava? Podries dibuixar
el campanar romànic de la Catedral de Vic? Per aprendre tot passejant,
observant, dibuixant i jugant des de l’Oficina de Vic us oferim aquesta
activitat de mans d’un/a monitor/a i material didàctic específic per
l’activitat.
Cursos: Primària
Durada: 2h
Mínim i màxim: Grup classe
Preu: 1,50€
Tancament: Obert tota la setmana de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Serveis: Accessibilitat. Quadern específic per fer l’activitat
Oficina de Turisme de Vic
Plaça del Pes, 1 08500-Vic
Tel. 938 862 091
turisme@vic.cat
Instagram, FB i twitter: Vic Fires i Mercats
www.victurisme.cat

Parc de les Olors de Taradell
Un jardí d’lors per atreure animals
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: 4h
Mínim i màxim: De 15 a 75 alumnes
Preu: 9,5€ - 10€
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
Un jardí d’olors per sentir-nos més bé
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: 4h
Mínim i màxim: De 15 a 75 alumnes
Preu: 9,5€ - 10€
Tancament: Caps de setmana
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 del castell de Montesquiu
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

EduCA Viladrau
La llegenda d’en Drau, recorregut romà pels
castanyers
Simularem l’època dels romans, mitjançant els personatges de l’època, i
esbrinarem qui era en Drau, com van arribar els castanyers a Catalunya i
que hi tenen a veure els romans amb la castanya i els castanyers.
Una proposta màgica que ens apropa als boscos més singulars del
Montseny, les castanyedes, on intervenen a parts iguals història, natura i
cultura. Activitat adaptada a cada nivell.
Cursos: Infantil i primària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Minim 20, màxim a concretar.
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Preparem un material didàctic per cada activitat, adaptant-nos al nivell,
tan per fer durant l’activitat com per realitzar un treball de continuitat a
l’escola.

Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.cat
Instagram: @educa_viladrau / Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau/
/ Twiter: @educa_turisme
www.educaviladrau.com

Geòleg CAT
Itinerari Geològic, Naturalista i Ambiental
Tenim preparats varis Itineraris Geològics, Naturalistes i Ambientals que
ens permeten entendre l’evolució de la nostra Terra al llarg de milions
d’anys a més d’observar i interpretar diferents processos naturals que ens
ajuden a entendre com és la Terra actual.
Adaptem l’itinerari al currículum i als continguts a treballar. Dissenyem
l’activitat al voltant de l’escola o allà on ho necessiteu.
Cursos: Educació primària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Mínim: 1 grup classe
Preu: 200€ (inclou especialista i material científic)
Serveis: accesibilitat.
Material dissenyat i adaptat per cada itinerari i centre
Geòleg.cat
Tel. 676693911
saber@geoleg.cat
https://twitter.com/GeolegCAT
https://www.instagram.com/geoleg.cat/
www.geoleg.cat

Geòleg CAT
Taller del cicle de les roques
Amb materials casolans fem un taller per comprendre la idea de cicle,
en aquest cas de cicle de les roques. Tractem els grans tipus de roques i
portem exemples de roques reals.
Cursos: Educació primària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Mínim: 1 grup classe
Preu: 150€ (inclou especialista i material científic)
Serveis: accesibilitat.
Material dissenyat i adaptat per cada itinerari i centre
Geòleg.cat
Tel. 676693911
saber@geoleg.cat
https://twitter.com/GeolegCAT
https://www.instagram.com/geoleg.cat/
www.geoleg.cat

Muntanya i Natura
Ruta del cabirol al Parc del Castell de Montesquiu
Passejada guiada per l’entorn del castell de Montesquiu per descobrir els
animals i plantes que hi viuen i conèixer les principals espècies de flora i
fauna que habiten els boscos del Parc. Observació de rastres, curiositats i
principals característiques d’algunes espècies destacades.
Cursos: Educació primària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: Mínim: 15 Màxim: 20
Preu: 7,5€/alumne. Professor gratuït.
Serveis: Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Quadern de camp en format pdf (per imprimir)
Montesquiu
Tel. 628911619
Instagram: @muntanyainatura Facebook: @MuntanyaiNatura
www.muntanyainatura.org

Museu de l’Art de la Pell de Vic
Les ombres del museu
La llum, el color, la música, la veu i el moviment són alguns dels elements
que faran reviure tota una col·lecció de peces de teatre d’ombres.
Mitjançant les figures de teatre d’ombres del museu, coneixerem les
llegendes orientals i les tècniques artístiques aplicades en la seva
construcció, i començarem a introduir-nos en el món de les arts de la pell.
Veniu a donar vida a les ombres tot creant el vostre propi espectacle!
Cursos: Primària.
Durada: 1h
Mínim i màxim: 30 alumnes màxim
Preu: 66€ per grup. Professors acompanyants gratuït
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil i accesibilitat.
Per realitzar aquesta activitat, prèviament, s’haurà donat una caixa a
l’escola amb el material necessari per la producció de les ombres a l’aula.
La caixa inclou: un dossier informatiu amb les plantilles i les instruccions
per a realitzar les ombres.
Museu de l’Art de la Pell
C/ Arquebiusbe Alemany, 5. Vic, 08500
Tel. 938 833 279
info@museuartpellvic.cat
Twitter, Facebook i Instagram
www.museuartpellvic.cat

Primària i
Secundària
Oferta d’activitats educatives 2020-2021

Alberg Vic Xanascat
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: 3 dies / 2 nits o 2 dies / 1 nit
Mínim i màxim: (cicle inicial de Primària) i 1 monitor cada 15-20 (cicle
mitjà i superior de Primària i ESO)
Preu: Consultar tarifes programes Xanascat. 1 gratuïtat a professor cada
10 alumnes.
Tancament: del 15/12/2020 al 07/01/2021
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos
Alberg Vic Xanascat
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat

Aquaterraclub
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, secundària i batxillerat
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

El Camp de les Lloses
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: 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
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
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: 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

Espai Montseny
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 aquestes i altres preguntes sobre el més gran bandoler de la
història. Activitat adaptada a cada nivell.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per EduCA Viladrau
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
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!
Activitat adaptada a cada nivell.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny.
Activitat realitzada per EduCA Viladrau.
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
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 tota Gran Bretanya? 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 adaptada a cada nivell.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: EduCA Viladrau.
Cursos: Cicle mitjà i superior de primària i secundària
Durada: 3h
Mínim 20 participants
Preu: 10€
Dia de tancament: consultar disponibilitat
Serveis: àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accessibilitat,
fácil aparcament per autobusos.
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
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 descobrir a
través d’experiències sensorials un món nou i divers. Els sentits font de la
nostra inspiració: olorar, mirar, tocar, escoltar i tastar.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: Aula de Natura Santa Marta.
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€ per alumne
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
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 què 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.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: Centre de Manipulació de la Castanya.
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
Tècniques divertides per a aprendre a observar el bosc
Seguint camins i senders farem un recorregut per diferents boscos per aprendre, en cada un
d’ells, a obtenir informació mitjançant tècniques que potenciïn els nostres sentits: seguirem un
tram amb els ulls tapats per a potenciar el tacte; farem una recol·lecció de colors i textures per
diferenciar l’ambient de cada indret; buscarem la sonoritat de l’espai i explicarem la utilització
de reclams; diferenciarem les olors de cada època de l’any i aplicarem el que hem aprés en la
recerca dels elements no naturals en un tram de camí. Jocs i tècniques que després es podran
aplicar en qualsevol altre indret. Activitat adaptada a cada nivell.
La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: EduCA Viladrau
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
Tancament: Consultar disponibilitat
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament per autobusos
Espai Montseny
C/Migdia, 1.Viladrau, 17406
Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

Espai Montseny
El bosc de Ribera: el joc del riu
1a. part: copsar les característiques més determinants d’una verneda com a exemple de bosc de ribera protegit i
les causes que l’han portat a aquesta realitat.
2a. part: joc de simulació on cada grup representarà un riu des de el seu naixement fins a abocar-se al mar.
L’atzar determinarà quin camí seguirà aquest riu, quins beneficis oferirà a la natura i quins a la societat; què li
retornarà la societat, quins tipus de contaminants, i quin tipus d’aigua abocarà al mar. Tot un seguit d’enigmes
divertits faran accelerar o retardar el camí de l’aigua i donaran oportunitat a que actuïn o no diferents tipus de
depuradores.
Un joc de simulació molt entenedor, i divertit, sobre la relació de les diferents societats amb el riu. Acabarem amb
una posada en comú per analitzar que li cal al nostre riu per a ser un riu com cal. Activitat adaptada a cada nivell.

La sortida inclou: Visita a l’Espai Montseny + Sortida guiada
Reserves: Espai Montseny
Activitat realitzada per: EduCA Viladrau.
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 20 participants
Preu: 10€
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
Instagram: @espai_montseny
www.viladrauturisme.cat

Espai Perot Rocaguinarda
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. 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: Primària i Secundàra
Durada: De 3:30h
Mínim i màxim: De 15 a 40 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. 620 837 150
lespairocaguinarda@gmail.com
Facebook, Twitter i Instagram
www.espairocaguinarda.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Em dic Miquel i sóc poeta! Conta poemes i cançons
de Miquel Martí i Pol
Sessió de poemes, contes i cançons de Miquel Martí i Pol. El format és
divers i s’adapta a cada centre o espai i nivell educatiu.
Cursos: Secundària
Durada: 1h
Mínim i màxim: Grups classe
Preu: 200€ la sessió.
Tancament: Amb cita prèvia, qualsevol dia.
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Geòleg CAT
Itinerari Geològic, Naturalista i Ambiental
Tenim preparats varis Itineraris Geològics, Naturalistes i Ambientals que
ens permeten entendre l’evolució de la nostra Terra al llarg de milions
d’anys a més d’observar i interpretar diferents processos naturals que ens
ajuden a entendre com és la Terra actual.
Adaptem l’itinerari al currículum i als continguts a treballar. Dissenyem
l’activitat al voltant de l’escola o allà on ho necessiteu.
Cursos: Educació primària i secundària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Mínim: 1 grup classe
Preu: 200€ (inclou especialista i material científic)
Serveis: accesibilitat.
Material dissenyat i adaptat per cada itinerari i centre
Geòleg.cat
Tel. 676693911
saber@geoleg.cat
https://twitter.com/GeolegCAT
https://www.instagram.com/geoleg.cat/
www.geoleg.cat

EduCA Viladrau
Les plantes remeieres a través de la història, des
del neolític fins a l’etnobotànica dels nostres dies.
Realitzarem un itinerari, descobrint algunes de les plantes remeieres
que ens envolten, utilitzades ja des de l’antiguitat. Treballarem el seu
ús remeier, les quantitats i la seva posologia. Per altra banda farem un
repàs de la difícil evolució històrica de l’ús de les plantes remeieres. Des
del neolític, passant per les avançades civilitzacions orientals que es van
produir abans de crist, passant per l’època clàssica a Grècia i Roma,
l’edat mitjana i fins a la recuperació a finals del segle XX amb l’aparició
de l’etnobotànica. Una descoberta on cultura i natura es donen la ma.
Cursos: Secundària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Minim 20, màxim a concretar.
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Preparem un material didàctic per cada activitat, adaptant-nos al nivell,
tan per fer durant l’activitat com per realitzar un treball de continuitat a
l’escola.
EduCA Viladrau. Educació, Turisme i Serveis Ambientals
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau / Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau/
/ Twiter: @educa_turisme
www.educaviladrau.com

EduCA Viladrau
A la descoberta dels ecosistemes. Un munt de
relacions
Sortida per a treballar l’entorn per tal de veure a partir de la pròpia
observació els diferents tipus de ecosistemes. Analitzarem els diferents
elements que el conformen i les relacions que es produeixen entre ells
(clima, situació, descomponedors, vegetació, fauna....).
Acabarem comparant els diferents indrets estudiats: un petit canvi que pot
semblar intranscendent pot modelar un bosc totalment diferent. Activitat
adaptada a cada nivell.
Cursos: Primària i secundària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Minim 20, màxim a concretar.
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Preparem un material didàctic per cada activitat, adaptant-nos al nivell,
tan per fer durant l’activitat com per realitzar un treball de continuitat a
l’escola.
EduCA Viladrau. Educació, Turisme i Serveis Ambientals
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau / Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau/
/ Twiter: @educa_turisme
www.educaviladrau.com

EduCA Viladrau
El sòl no es fa sol. Del món mineral a la fertilitat
de la terra
1ª part: Activitat per a conèixer a diferenciar minerals i roques utilitzant el
mètode científic i la experimentació: color, duresa, reacció a l`àcid, etc
2ª part: sortida a un dels boscos que conformen l’entorn per tal de veure
a partir de la pròpia observació els diferents tipus de sòl, tot i analitzant
els diferents elements que l’han conformat i les relacions que es
produeixen amb el clima i els essers vius. Activitat adaptada a cada nivell.
Cursos: Primària i secundària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Minim 20, màxim a concretar.
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Preparem un material didàctic per cada activitat, adaptant-nos al nivell,
tan per fer durant l’activitat com per realitzar un treball de continuitat a
l’escola.
EduCA Viladrau. Educació, Turisme i Serveis Ambientals
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau / Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau/
/ Twiter: @educa_turisme
www.educaviladrau.com

EduCA Viladrau
En Serrallonga, històries i llegendes del més gran
dels bandolers.
Un viatge en el temps per entendre qui eren veritablement els bandolers.
Nascut a Viladrau, les històries i llegendes d’en Serrallonga ens portarà a
conèixer una època especialment viscuda a Catalunya.
Mitjançant un seguit de personatges ens endinsarem pels camins de bosc
on s’amagaven i descobrirem la manera de vestir i de viure.
Perquè els bandolers catalans van esdevenir famosos arreu d’Europa?
Perquè en Robin Hood i en Curro Jiménez no eren veritables bandolers?
Sabeu que en temps dels bandolers encara no existien els trabucs?
Una època, el barroc, un país, Catalunya, un territori, el Montseny, un
personatge, en Serrallonga, el més gran bandoler de la història.
Cursos: Primària i secundària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Minim: grup classe.
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat,
fàcil aparcament per autobusos. L’equip d’EduCA Viladrau dissenya i
proporciona material educatiu adaptat a cada nivell per treballar la sortida.
EduCA Viladrau. Educació, Turisme i Serveis Ambientals
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau / Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau/
/ Twiter: @educa_turisme
www.educaviladrau.com

Museu Arqueològic de l’Esquerda
Pistes per fer història. Els materials arqueològics
del jaciment de l’Esquerda
Ceràmiques del segle VIII aC, ceràmiques gregues, ibèriques i medievals,
eines de ferro i objectes d’altres metalls; peces per a la decoració de les
persones; armament i també peces de joc; tots aquests materials ens
parlen de la vida de les persones que habitaven a l’Esquerda. Ara ho
podem veure a l’exposició permanent del museu: “Roda, la fortalesa del
Ter”, amb audiovisuals que mostren l’evolució del jaciment arqueològic i
interactius per jugar amb la història. Aquesta visita complementa la visita
al jaciment arqueològic de l’Esquerda.
Cursos: Primària i Secundària
Durada: 1:30h
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. 08510 , Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda
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. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a
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. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda
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. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda
L’esquerda: poblat ibèric i medieval.
Un recorregut per 2500 anys d’història.
Els arqueòlegs fan una visita guiada pel jaciment que permet veure les
seves fases d’ocupació: des del bronze final, passant per la vida a la
ciutat ibèrica d’Ausa, i tot el període medieval. Es visitaran les muralles,
les cases i tallers, i tots els elements singulars del jaciment.
Es recomana fer la visita conjunta al Museu.
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. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a
www.lesquerda.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda
La construcció d’una torre carolíngia de fusta:
una proposta didàctica
Una nova proposta didàctica interdisciplinària, que partint de l’arqueologia
experimental, permet als alumnes treballar continguts de diferents
matèries que s’imparteixen als centres docents.
Reproduirem els passos que els antics constructors havien de fer per
aixecar una torre de guaita: conèixer el territori per tal d’ubicar-la,
conèixer les eines i materials, resoldre problemes matemàtics simples
com ara equivalències en mesures antigues, càlculs d’alçades, escales,
etc, i finalment acabar construint una maqueta a escala 1:10 de la torre
carolíngia de l’Esquerda.

Cursos: Primària i Secundària
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: De 10 a 25 alumnes
Preu: 3,5€
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat
Material didàctic: Dossier didàctic específic
Museu Arqueològic de l’Esquerda
Av. Pere Baurier, s/n. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a

Museu del Ter
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
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
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 Episcopal de Vic
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
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
Vicus. Una ciutat en Joc!
Una activitat de gamificació perquè els i les 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: Mínim 18/Màxim 36 persones per grup
Preu: 4€ per alumne
Tancament: Dilluns
Serveis: Accessibilitat
Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 08500
Tel. 938 869 360
reserves@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Parc del castell de Montesquiu
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

Associació Sociocultural del Voltreganès
Les nostres fonts i els nostres rierols
Explicació del procés de canvi de la vida d’ara comparada amb la vida
d’abans.
Visita ala casa Museu on podem observar els oficis i antigues costums
i tradicions que encara tenim avui dia i observem els aspectes negatius
o positius que poden suposar, per al nostre entorn, l’avenc de la nostra
societat. Acompanya la visita la pel•lícula. “L’hort de casa”.
Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 2h
Mínim i màxim: adaptable
Preu: 2€
Tancament: Visites concertades
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Es fa entrega al visitant d’un plançó
Associació Sociocultural del Voltreganès
Passeig Comtes de Lacambra 3
Tel. 938 570 293 / 640 654 994
asc.queshipotfer@gmail.com
Facebook
www.cmv.cat

Associació Sociocultural del Voltreganès
Les Bruixes del Gorg Negre
En temps de foscor, antigues èpoques tenebroses, quan només es podien
seguir creences de por i de càstig, se les temia i perseguia. Una història
viscuda dels relats que han perdurat a través dels temps.
Es pot seguir amb l’acompanyament de la pel•lícula “Les bruixes del Gorg
Negre” i, una visita a la Casa Museu que et transporta a èpoques que
encara estaven impregnades de costums i tradicions ancestrals.
Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 2h
Mínim i màxim: adaptable
Preu: 2€
Tancament: Visites concertades
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Visita amb participació comentada
Associació Sociocultural del Voltreganès
Passeig Comtes de Lacambra 3
Tel. 938 570 293 / 640 654 994
asc.queshipotfer@gmail.com
Facebook
www.cmv.cat

Museu del Coure
El Coure un conductor de la història
El coure és sens dubte un metall singular present a totes les civilitzacions. De fet es pot reciclar una
vegada rere una altre i no perd mai les seves propietats. Qui sap doncs si obrint una porta amb un
pom de coure estem agafant l’antic casc d’un guerrer grec. Al Museu del coure podreu descobrir
tot el que envolta aquest metall noble. El museu consta de quatre àrees: La Farga Lacambra,
història d’una empresa, on s’explica la trajectòria de l’empresa al llarg de la seva història de més
de 210 anys. El coure i els orígens de la metal·lúrgia. on coneixereu els orígens de la metal·lúrgia i
la rellevància del coure des dels inicis fins a la industrialització, l’element químic coure on es podrà
conèixer el coure des del punt de vista científic, amb les seves propietats físiques y químiques i la
Tecnologia i aplicacions del coure, on es troben els processos industrials d’obtenció, d’elaboració i de
purificació del coure. La visita inclou el pas per la fàbrica a traves d’una passarel·la que permet veure
en directe el procés productiu de transformació de coure de La Farga.
Al final de la visita podreu comprovar com el coure és un metall amb passat, present i molt de futur.
Cursos: Primària secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Grup classe
Preu: 3€ d’entrada per alumne i 55€ de visita guiada per grup
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

Oficina de Turisme de Vic
Coneix l’Ajuntament de Vic
En aquesta visita l’alumne entrarà a l’ajuntament de Vic, podrà veure la Sala de la Columna, la sala
dels plens, i, descobrir l’obra ‘Les quatre estacions’ de Josep Maria Sert. Per altra banda, es podrà
treballar les institucions i les seves funcions.
Cursos: Primària secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Grup classe
Preu: Gratuïta
Tancament: L’Oficina de Turisme obre tots els dies de 10 a 14h i de 16 a 20h
Serveis: Accesibilitat
Oficina de Turisme de Vic
Plaça del Pes, 1 08500-Vic
Tel. 93 886 20 91
Insatgram, FB i Twitter: Vic Fires i Mercats
www.victurisme.cat

Museu de l’Art de la Pell de Vic
De la manufactura a la fàbrica
Mitjançant el treball artesanal que observem en les obres de la col·lecció
del museu, coneixerem les diferències entre els objectes manufacturats
i els productes industrials, i quins eren els processos artesanals emprats
abans de la mecanització de la indústria. Del treball en els gremis a
la industrialització, descobrirem diferents modes de viure i diferents
societats. Alhora, per a posar en pràctica tot allò après, coneixerem
diferents aspectes de la pell i crearem la nostra pròpia peça.
Cursos: Primària.
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: 30 alumnes màxim
Preu: 66€ per grup. Professors acompanyants gratuït
Tancament: Dilluns
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil i accesibilitat.
Per realitzar aquesta activitat, prèviament, s’haurà donat una caixa a
l’escola amb el material necessari per la producció de les ombres a l’aula.
La caixa inclou: un dossier informatiu amb les plantilles i les instruccions
per a realitzar les ombres.
Museu de l’Art de la Pell
C/ Arquebiusbe Alemany, 5. Vic, 08500
Tel. 938 833 279
info@museuartpellvic.cat
Twitter, Facebook i Instagram
www.museuartpellvic.cat

Agència Catalana de la Joventut
La Plana de Vic, paisatge agrícola
Descobrir el paisatge agrícola de Vic i la seva comarca, observant i analitzant
el territori i els possibles impactes del seu ús i abús.
Cursos: Educació secundària i batxillerat
Durada: 72h
Mínim i màxim: A partir de 15 alumnes
Preu: A partir de 111,14 € / alumne
Tancament: Des de mitjans de desembre a mitjans de gener
Serveis: Aparcament gratuït, accesibilitat.
Material didàctic: Disponible com a treball de síntesi
Vic Fashion Institute
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
facebook, twitter, instagram i youtube
xanascat.gencat.cat

Viladraueducació.com / Santa Marta
Descobrim el nostre entorn, un racó d’Osona
Itinerari guiat al vostre municipi per conèixer i aprendre com els éssers i
els indrets que ens rodegen són un espai d’aprenentatge. La biodiversitat
als diferents municipis d’Osona al nostre abast.
Cursos: Educacio primària i secundària
Durada: 2.30 hores
Minim i maxim: Mínim 20 persones
Preu: 6 €/alumne
Serveis: Ens al vostre centre per acompanyar-vos a la descoberta.
Santa Marta - viladraueducació.com
Carrer Pare Claret, 7. Viladrau, 17406
Tel. 938 849 131
santamarta@viladraueducacio.com
www.viladraueducacio.com

Secundària
i Batxillerat
Oferta d’activitats educatives 2020-2021

Alberg Vic Xanascat
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.
Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 3 dies/2 nits o 1 dies/1 nit
Mínim i màxim: Mínim 15 alumnes. 1 monitor/a cada 15 -20 alumnes
Preu: Consultar Tarifes Xanascat
Tancament: del 15/12/2020 al 07/01/2021
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, accesibilitat, fàcil aparcament
per autobusos
Alberg Vic Xanascat
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat

Associacio Sociocultural del Voltreganès
Mossèn Jacint Verdaguer a Vinyoles
Una visita rápida per veure la col’leció que reprodueix els oficis i manera
de viure de la gent del poble i de pagès dels nostres abanspassats. Un
interessant període viscut en els nostres records pels relats i per la historia.
L’estada de Jacint Verdaguer a Vinyoles en el període de 1871 al 1873
amb possibilitat d’un recorregut per l’espai Verdaguerià a Vinyoles podent
gaudir dels records que va deixar la seva estada.
Tot acompanyat per uns audiovisuals que complementen la visita.
Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 2:30h
Mínim i màxim: Adaptable
Preu: 2€
Tancament: Visites concertades
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Visita amb participació comentada.
Associació Sociocultural del Voltreganès
Passeig Comtes de Lacambra 3
Tel. 938 570 293 / 640 654 994
asc.queshipotfer@gmail.com
Facebook
www.cmv.cat

Associacio Sociocultural del Voltreganès
Exposicions a la petita sala rosa
Una visita rápida per veure la col’leció que reprodueix els oficis i manera de
viure de la gent del poble i de pagès dels nostres abanspassats.
Sala d’exposicions i d’audiovisuals.
Exposicions itinerants de diferents artistes de la zona. Especial obra, de
dimensions extraordinàries, de participació ciutadana, sota la direcció
de l’artista Fossar . Creada el 2017 amb la col•laboració escrita de 18
importants personatges polítics i passada sobre l’obra per 18 persones de
la zona..
Obra que estava destinada a Òmnium Cultural i que va quedar suspesa dita
entrega, al mateix temps que ens suspenien la nostra llibertat.
Cursos: Secundària i batxillerat
Durada: 2h
Mínim i màxim: Adaptable
Preu: 2€
Tancament: Visites concertades
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Visita amb participació comentada.
Associació Sociocultural del Voltreganès
Passeig Comtes de Lacambra 3
Tel. 938 570 293 / 640 654 994
asc.queshipotfer@gmail.com
Facebook
www.cmv.cat

El Camp de les Lloses
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
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: 3€ per alumne
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

Museu Arqueològic de l’Esquerda
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. 08510, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
Facebook: Museu Arqueològic de l’Esquerda / Twitter: @museu_esquerda
/ Instagram: esquerda.m.a
www.lesquerda.cat

Geòleg CAT
Itinerari Geològic, Naturalista i Ambiental
Tenim preparats varis Itineraris Geològics, Naturalistes i Ambientals que
ens permeten entendre l’evolució de la nostra Terra al llarg de milions
d’anys a més d’observar i interpretar diferents processos naturals que ens
ajuden a entendre com és la Terra actual.
Adaptem l’itinerari al currículum i als continguts a treballar. Dissenyem
l’activitat al voltant de l’escola o allà on ho necessiteu.
Cursos: Educació Secundària i Batxillerat
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Mínim: 1 grup classe
Preu: 200€ (inclou especialista i material científic)
Serveis: accesibilitat.
Material dissenyat i adaptat per cada itinerari i centre
Geòleg.cat
Tel. 676693911
saber@geoleg.cat
https://twitter.com/GeolegCAT
https://www.instagram.com/geoleg.cat/
www.geoleg.cat

Museu del Coure
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 Ter
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
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
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
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 1860i 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
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
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
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 Episcopal de Vic
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
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
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

Xarcuteria Roca Vic
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

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ruta de l’aeròdrom VIlatorta
La Ruta de l’Aeròdrom Vilatorta està formada per les restes de ‘antic
camp d’aviació, amb un total de 13 refugis, un hangar i un polvorí.
L’Aeròdrom va néixer el 1938 i esdevé un testimoni privilegiat dels
esforços del govern republicà per crear una xarxa d’estructures de
defensa per contrarestar els atacs franquistes. Amb l’objectiu de muntar
petits caça-bombarders, l’Aeròdrom entra en funcionament per tal
d’intentar frenar l’última ofensiva de les tropes nacionals sobre Catalunya.
L’Aeròdrom engloba els municipis de Sant Julià de Vilatorta, Santa
Eugènia de Berga i Calldetenes.
Cursos: Educació secundària i batxillerat
Durada: 3h
Mínim i màxim: 8.
Preu: 3€
Tancament: Cal fer reserva prèvia
Serveis: accesibilitat.
Llibre del camp d’aviació durant la guerra civil

Sant Julià de Vilatorta
Parc de les Set Fonts
Tel. 938122179
@aj_sjv
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme/
rutes-senderisme-sant-julia-de-vilatorta/ruta-de-laerodrom-de-vilatorta

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ruta de l’estiueig i de Miquel Pallàs
El poble de Sant Julià de Vilatorta és un museu a l’aire lliure d’arquitectura
modernista i noucentista. La Ruta s’atura davant d’un gran nombre d’edificis,
a partir dels quals es podran seguir les explicacions dels moviments
arquitectònics de moda de finals del segle XIX i començaments del segle XX:
el modernisme, els estils historicistes i el noucentisme, així com la història
de l’estiueig i costums de les famílies que hi van viure. Cal destacar el Casal
Núria, Ca la Manyana o el Parc de les Set Fonts, obres de Miquel Pallàs; el
Col·legi el Roser, edifici modernista i antiga escola agrícola per a nens orfes i
d’altres edificis d’arquitectes de renom com Enric Sagnier o Josep Danés.
Cursos: Educació secundària i batxillerat
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: 8.
Preu: Consultar prèvia reserva
Tancament: No es tanca. Cal reserva anticipada
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil
aparcament per autobusos.
Llibre del camp d’aviació durant la guerra civil
Sant Julià de Vilatorta
Parc de les Set Fonts
Tel. 938122179
@aj_sjv
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme/rutessenderisme-sant-julia-de-vilatorta/ruta-de-laerodrom-de-vilatorta

Vic Fashion Institute
Taller de Moda
Introducció a l’univers de la moda ( disseny, estilisme, creativitat,
esdeveniments, dissenyadors i firmes). La moda i la cultura (vinculació de la
moda amb l’art, la música, el cinema, moviments socials...).
Cursos: Educació secundària i batxillerat
Durada: 5h
Mínim i màxim: Mínim 8, màxim 30.
Preu: 50€
Tancament: Juny / Octubre
Serveis: Aparcament gratuït, accesibilitat, transport públic.
Llibreta i bolígraf
Vic Fashion Institute
Assamblea de Catalunya, 2 local F (Vic)
Tel. 664 478 138
@vicfashioninstitute
www.vicfashioninstitute.com

Agència Catalana de la Joventut
Els mitjans de comunicació
Aprendre les bases de la comunicació identificant i diferenciant els diversos
mitjans de comunicació actuals. A la recerca de la noticia!
Cursos: Educació secundària i batxillerat
Durada: 72h
Mínim i màxim: A partir de 15 alumnes
Preu: A partir de 111,14 € / alumne
Tancament: Des de mitjans de desembre a mitjans de gener
Serveis: Aparcament gratuït, accesibilitat.
Material didàctic: Disponible com a treball de síntesi
Vic Fashion Institute
Av. Olímpia, 4. Vic, 08500
Tel. 938 894 938
alberg.vic@gencat.cat
facebook, twitter, instagram i youtube
xanascat.gencat.cat

Viladraueducació.com / Santa Marta
Projecte interdesciplinari al Parc Natural del Montseny-Reserva de la
Biosfera
Els alumnes tenen el repte de crear una nova proposta ecoturística, en el
marc d’un acord de custodia i amb els criteris de sostenibilitat de la CETS
(Carta Europea de Turisme Sostenible).
Sessió a l’aula per part dels educadors de l’equip de viladraueducació.
com i dos dies d’estada a Viladrau.
Cursos: Batxillerat
Durada: 3 dies (un al centre i dos a Viladrau)
Minim i maxim: Mínim 20 persones
Preu: 150€/alumne
Serveis: Ens al vostre centre per acompanyar-vos a la descoberta.

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

Tots els
N¡vells
Oferta d’activitats educatives 2020-2021

Anigami Aventura SL
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: 8h
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: tot inclòs.
Anigami Aventura SL
Mas Les Comes, Ctra C-153, km18,7. L’Esquirol, 08511
Tel. 937 447 295
gerard@anigami.cat
anigamiparc.cat

Arboretum Masjoan
Arboretum Masjoan
Visita al bosc amb els arbres més alts de Catalunya i espècies de tot el
món. Visita guiada amb mostra del procés de creixement dels arbres,
mostra de pinyes, fulles, escorces, olors i carectarístiques principals de
cada espècie. Caramel d’avet per a cada participant.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 2h
Preu: 5€
Serveis: Wifi, Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat,
fàcil aparcament per autobusos, WC
Material didàctic: quatriptic amb el llistat d’espècies i audoguia gratuïta a
la web
Arboretum Masjoan
Masjoan s/n. Espinelves, 17405
Tel. 677 377 072
masjoan@masjoan.com
https://www.instagram.com/masjoan_espinelves/
www.masjoan.com

Biblioteca Joan Triadú
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

Castanya de Viladrau
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/

Consorci del Lluçanès
La Ruta del Pa al Lluçanès
Ruta per conèixer el camí del blat forment del camp a la taula. Visitarem
una masia a pagès i un forn, amb la possibilitat de realitzar un taller
d’elaboració de pa.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 4h
Mínim i màxim: De 10 a 40
Preu: 5€
Tancament: 31 de desembre
Serveis: Aparcament gratuït
Material didàctic: Llibret descriptiu
Consorci del Lluçanès
C/Vell, 3
Tel. 938 880 050
sdr@consorci.llucanes.cat
Instagram, twitter i facebook
www.turisme.llucanes.cat

Consorci del Lluçanès
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

El Camp de les Lloses
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
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
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

Escola de Música d’Arts l’Arpa
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

Fundació Jacint Verdaguer
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
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
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
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

Mas Casablanca
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: 11,80€ IVA inclòs per infant
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

Monestir de Sant Pere de Casserres
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: 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

Fundació Miquel Martí i Pol
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: Tots els nivells
Durada: 2h
Mínim i màxim: Mínim 15, Màxim 80 alumnes.
Preu: 5€ per alumne
Tancament: cita prèvia
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Poemari, lectura recomanada
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Taller Dir poemes en veu alta!
Taller de recitació de poesia que vol donar eines per dir en veu alta i
de forma clara un text per tal de poder transmetre allò que ens explica
l’autor. Es pot acabar el taller amb un enregistrament dels poemes
treballats.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 2h
Mínim i màxim: Mínim 10, màxim 25.
Preu: 150€ per taller
Tancament: Cita prèvia
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Diem poemes a la ràdio!
Taller de recitació de poesia que dona eines per a dir en veu alta i de
forma clara un text per poder-lo enregistrar. Hi ha una sessió que consta
d’una experiència de gravació a la ràdio (a Ràdio Roda o bé la ràdio local
al municipi del centre escolar).
Cursos: Tots els nivells
Durada: 2h
Mínim i màxim: Mínim 10, màxim 25.
Preu: 275€ per taller
Tancament: Amb cita prèvia.
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Taller d’il·lustració de poesia
Taller on s’expliquen les tècniques bàsiques per a interpretar un poema
i il·lustrar-lo mitjançant el tema, la composició o el color. Es treballa amb
diferents tècniques (collage, llapis, pintura, retolador...).
Cursos: Tots els nivells
Durada: 2h
Mínim i màxim: Mínim 10, màxim 25.
Preu: 150€ per sessió
Tancament: Amb cita prèvia.
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Taller de poesia i impremta
Taller de creació poètica i d’impressió dels poemes escrits en una
impremta artesanal.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 3h
Mínim i màxim: Mínim 10, màxim 25.
Preu: 200€ per taller
Tancament: Amb cita prèvia.
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Fundació Miquel Martí i Pol
Taller de poesia + espectacle
S’acorden un nombre de sessions amb cada centre per fer un taller de
recitació poètica amb l’objectiu de representar els textos en una sessió
final en forma d’espectacle.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 10h
Mínim i màxim: Mínim 10, màxim 80.
Preu: Depèn del nombre de sessions
Tancament: Amb cita prèvia.
Serveis: Àrea de pícnic, parc infantil, fàcil aparcament per autobusos
Aportem els textos que confegiran l’espectacle literari teatral.
Fundació Miquel Martí i Pol
Carres de la Costa del Ter 9-15. Roda de Ter, 08510
Tel. 938 540 077
fundació@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
www.miquelmartiipol.cat

Jaciment Arqueològic de Puig Ciutat
La Guerra Civil Romana al Lluçanès. Visita al Parc Arqueològic de Puig
Ciutat
L’activitat consisteix en una visita guiada al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona), seguint un itinerari pre-fixat. El recorregut
uneix les estructures museïtzades, i compta amb plafons que contenen informació gràfica i didàctica sobre diversos aspectes del
jaciment. En cada un d’ells s’informa dels següents aspectes:
1. La cronologia i situació geogràfica: s’explica la llarga ocupació de l’indret (entre els s. IX i I aC) i la importància estratègica del
lloc per entendre el perquè de la seva llarga vida. S’informa del context de la seva destrucció: la guerra civil entre Juli Cèsar i els
pompeians pel control de la República Romana.
2. El sistema defensiu i accessos: es mostra el sistema de defensa, posant especial èmfasi en la muralla.
3. El sistema de construcció: s’observa com eren construïts els edificis i quins materials es van fer servir.
4. Els materials d’ús quotidià i l’armament: es posen d’exemple els materials localitzats en dos edificis adossats a la muralla
afectats per l’atac a l’assentament.
5. El treball dels arqueòlegs: s’informa de la metodologia emprada posant d’exemple l’estudi d’un edifici singular.
El jaciment es troba en excavació. S’explicaran les últimes novetats si es considera que poden ser d’interès per a l’alumnat.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Mínim 20, màxim 35.
Preu: 3,5€
Tancament: Sense horari fix. Ens adaptem a les vostres necessitats (reservant amb antelació).
Serveis: Explicacions didàctiques a la pàgina web. No comptem amb material didàctic imprès (per ser lliurat als alumnes). Sí que
es complementarà la informació dels plafons amb dossiers visuals que portarà el guia.

Jaciment Arqueològic de Puig Ciutat (Associació GIRA, Grup Independent de Recerca en Arqueologia)
Puig Ciutat (Oristà, Osona). Punt indicat a Google Maps.
Tel. 628 351 430
twitter @Cons_Llucanes; instagram @llucanes; instagram @ajuntamentdoristaturisme
www.puigciutat.com

Oficina de Turisme de Vic
Vic a la carta
Què vol descobrir de Vic? T’oferim un seguit de visites a la carta perquè pugueu conèixer més. Les
nostres propostes són: ‘El bisbe Oliba i el Vic medieval’, ‘La ciutat barroca dels Morató’, ‘La ruta
del pintor J.M.Sert’, ‘La ciutat romana d’Auso’, entre altres, i, novetat d’aquest curs poder pujar al
campanar i veure la museografia immersiva de l’Illa de la Pietat.
Cursos: Primària secundària
Durada: 1:30h
Mínim i màxim: Grup classe
Preu: Les visites inclouen assumir els honoraris de les guies (40€/h) i el cost de les entrades si
s’escau.
Tancament: Obertura tots els dies de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Serveis: Accesibilitat
Oficina de Turisme de Vic
Plaça del Pes, 1 08500-Vic
Tel. 93 886 20 91
Insatgram, FB i Twitter: Vic Fires i Mercats
www.victurisme.cat

OMNIA EQUO, SL - C. HÍPIC CENTELELS-CAN VIVET

Entre cavalls i natura
Hi ha diferents activitats en funció de l’edat i el cicle educatiu, i que combinen:
- El coneixement dels animals del nostre centre: ponis, cavalls. ases, gallines, conills, cabres tot
interactuant amb ells, i descobriment de la flora de l’entorn.
- El maneig i munta del poni/cavall: entenent aquest animal com a ésser viu que és, quines
necessitats bàsiques té, com es comporta i com podem gaudir amb ell.
- Educació emocional assistida amb cavalls: ens permet, tot practicant una activitat divertida, diferent
i emocionant, en contacte amb la natura i d’alt impacte formatiu, desenvolupar les competències
emocionals tan vitals per assolir l’èxit i el benestar a la nostra vida
- El tir amb arc: com adquirir més control mental, control de la respiració, sentit del ritme i
coordinació, relaxació i confiança en un mateix.
Cursos: Primària secundària
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: Mínim 20
Preu: A partir de 16€
Tancament: Obert de dilluns a diumenge
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat, fàcil aparcament per
autobusos.
Oficina de Turisme de Vic
Can Vivet, s/n 08540-Centelles
Tel. 619 81 27 05
Instagram: @hipica_can_vivet / facebook: Can Vivet-Club Hípic Centelles
www.canvivet.com

EduCA Viladrau
Castanyes, castanyers i tast de tardor al
Montseny
Una passejada pels boscos del Montseny a la recerca de castanyers, des
de els més joves fins als grans castanyers centenaris, on descobrirem un
munt d’anècdotes i històries sobre la castanya, el més famós fruit tardor, i
sobre el castanyer, el més desconegut i sorprenent dels nostres arbres.
Alhora també descobrirem el perquè de la tardor i com es prepara el bosc
per a passar l’hivern. Un món de colors i un munt de canvis estranys al
bosc veritablement desconcertants. Activitat adaptada a cada nivell.
Cursos: Tots els nivells
Durada: 3:30h
Mínim i màxim: De 20 a concretar
Preu: 10€
Serveis: Àrea de pícnic, aparcament gratuït, parc infantil, accesibilitat,
fàcil aparcament per autobusos. Es prepara un material adequat a cada
activitat que es porta a terme, tan per fer a la sortida com a possible
continuitat a l’escola
EduCA Viladrau. Educació, Turisme i Serveis Ambientals
Passeig Farigoles, 3 bis 17406 Viladrau
Tel. 670224649 / 686628152 / 619369081
educa@educaviladrau.com
Instagram: @educa_viladrau, Facebook: https://www.facebook.com/
educaviladrau, Twiter: @educa_turisme
https://www.educaviladrau.com/

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

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

SANTA MARTA
Aula de Natura — 50 Places
C/ del Doctor Ariet, 61
7406 - VILADRAU

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

DEVESA DE LES CODINES
Campament Juvenil — 60 Places
Ctra. BV-4655 a Sora, km 1
08585 - MONTESQUIU

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

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

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

REFUGI DE FAUNA SALVATGE
EL SOLÀ
Campament Juvenil — 959 Places
Finca El Solà (Afores)
08580 - ST.QUIRZE DE BESORA

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

TERESA ESPONA
Campament Juvenil — 55 Places
Masia El Puig de Fàbregues
17406 - VILADRAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empreses autobusos
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

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:

