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CAN DEU A L’ESTIU  

ACTIVITATS ADREÇADES A ESPLAIS I CASALS 
 
Es tracta d’activitats pensades per a esplais i casals d’estiu i estan dissenyades per a 
grups de fins a 30 nens/es, amb una durada de entre dues hores i dues hores i mitja. Les 
activitats es duran a terme els matins, de dilluns a divendres, entre el 22 de juny i el 30 
de juliol i de l’1 al 9 de setembre de 2020.  

 
Cada activitat és conduïda per un monitor, que s’ocupa de les explicacions i dinamització. En 
acabar, s’entrega als acompanyants una enquesta de valoració per a l’avaluació i un dossier. 
A banda, cada circuit disposa d’un material específic tant per a la part teòrica com la pràctica 
que realitza. Els grups disposen, a més d’un espai per a dinar i passar l’estona fins a les 17h.  
 

“Els animals de la granja” 
Tipus de públic: nens/es de 2 a 9 anys. 

 
Descripció de l’activitat: en aquesta activitat ens centrarem únicament en el coneixement 
dels principals animals de la granja. L’activitat consisteix en un itinerari sensorial per la 
granja de Can Deu, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes 

tradicionals. Es pren contacte directe amb el bestiar descobrint la seva biologia i els seus 
aprofitaments, tocant i alimentant els animals. 
 
Preu: 158,00 €/grup  
Per als esplais clients del BBVA hi ha un descompte del 15%: 134,30 €/grup* 
Per als grups de màxima complexitat hi ha un descompte del 30%: 110,60 €/grup* 

(*aquests descomptes no són acumulables) 

  

 

“La granja a l’estiu” 
Tipus de públic: nens/es de 3 a 9 anys. 

 
Descripció de l’activitat: la primera part de l’activitat es dedica al coneixement dels animals 

de granja: quins són, quines característiques físiques tenen, com es reprodueixen, què 

mengen i quin aprofitament se’n fa; posteriorment es complementa amb un taller manual 
per realitzar elements relacionats amb la vida a la masia i la granja i l’activitat acaba 
realitzant jocs tradicionals a l’era de la masia. 
 
Preu: 201,00 €/grup  
Per als esplais clients del BBVA hi ha un descompte del 15%: 170,85 €/grup* 

Per als grups de màxima complexitat hi ha un descompte del 30%:  140,70 €/grup* 
(*aquests descomptes no són acumulables) 
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“Vida i jocs tradicionals a la masia” 
Tipus de públic: nens/es de 3 a 12 anys 

 
Descripció de l’activitat: es visita la masia en companyia del monitor i, a través d’un joc on 

els propis nens representen personatges de la masia, se’n mostren les seves estances 
(cuina, sala, dormitoris...), explicant les funcions dels diferents espais i aspectes de la vida 
quotidiana. Més tard, els nens participaran en diversos jocs d’arrel tradicional, com ara el joc 
de les ferradures, cercar ous a la pallissa... Els jocs a realitzar varien en funció de l’edat dels 
nens. 
 
Preu: 168,00 €/grup  

Per als esplais clients del BBVA hi ha un descompte del 15%: 142,80 €/grup* 
Per als grups de màxima complexitat hi ha un descompte del 30%: 117,60 €/grup* 
(*aquests descomptes no són acumulables)  

 
 

  
 

 
 

“Fem pa. El conreu tradicional del blat” 
Tipus de públic: nens/es de 6 a 12 anys 

 
Descripció de l’activitat: Taller dissenyat per a conèixer el procés tradicional d’elaboració del 
pa. Primerament descobriran les feines i eines emprades en el conreu i la collita del blat. A 
continuació s’aproparan al camp de blat on veuran com és la planta al llarg del seu cicle 
biològic, utilitzaran un molí manual per a obtenir la seva pròpia farina i visitaran la cuina de 
la masia (on hi ha la pastera, el forn...). Els alumnes finalitzaran l’activitat elaborant la 
massa i coent el pa que han fet al forn. 

 
Preu: 168,00 €/grup  
Per als esplais clients del BBVA hi ha un descompte del 15%: 142,80 €/grup* 

Per als grups de màxima complexitat hi ha un descompte del 30%: 117,60 €/grup* 
(*aquests descomptes no són acumulables)  
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“Fem oli. El conreu tradicional de l’olivera” 
Tipus de públic: nens/es de 6 a 12 anys 

 

Descripció de l’activitat: Taller dissenyat per a conèixer el procés tradicional d’elaboració de 
l’oli i derivats. Primerament descobriran les feines i eines emprades en el conreu i la collita 
de les olives visitant l’exposició d’eines i la cuina de la masia. A continuació els alumnes 
s’aproparan al camp d’oliveres, on aprendran els trets característics d’aquest arbre i dels 
seus fruits. Seguidament descobriran com s’obté l’oli tot matxucant les olives en un morter. 
Per últim els alumnes finalitzaran l’activitat elaborant sabó de forma tradicional. 
 

Preu: 168,00 €/grup  
Per als esplais clients del BBVA hi ha un descompte del 15%: 142,80 €/grup* 
Per als grups de màxima complexitat hi ha un descompte del 30%: 117,60 €/grup* 

(*aquests descomptes no són acumulables)  

 

  

 
 

 

Informació: www.espainaturasabadell.cat o al 93 716 47 81 

Inscripcions: a visitesen@fundaciosabadell.cat 

Horari d’atenció telefònica: de 10 a 14 h 

Horari d’obertura de les instal·lacions: de 9 a 17h 

Lloc: Masia de Can Deu, Espai Natura Sabadell, C/ camí del Bosc de Can Deu, 1 

 

 

 

 

http://www.espainaturasabadell.cat/

