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L’ESPAI NATURA FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL  

Situat al nord de Sabadell, l’Espai Natura és una finca de 86 hectàrees de bosc protegit, que l’any 

1964 Caixa Sabadell va salvar de l’especulació urbanística, tot transformant-lo en un Centre 

d’Activitats Ambientals. 

 

 
 

L’Espai Natura comprèn la Masia de Can Deu, el Museu de la Vida al Camp, el bosc de Can Deu, la 

granja escola i l’església de Sant Vicenç de Verders, recuperada del pantà de Sau per Caixa Sabadell. 

 
 

Actualment l’Espai Natura és propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell conjuntament amb 

l’Espai Cultura Sabadell, un espai sociocultural dedicat a la innovació i la cultura amb una especial 

atenció a l’art i l’educació, que es troba a l’edifici modernista obra d’en Jeroni Martorell al c/ d’en 

Font 25 de Sabadell. 

 

Més informació: http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/activitats-per-a-escoles-3/ 

I vídeos a http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/ 

I de l’Espai Cultura: http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/ 

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/activitats-per-a-escoles-3/
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/
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PRESENTACIÓ 

 

Les activitats adreçades a escolars estan dissenyades per a grups de fins a 30 alumnes, amb una 

durada d'entre dues hores i dues hores i mitja. S'oferiran al llarg del curs escolar, els matins de 

setembre a juny en horari lectiu. 

 

Cada activitat és conduïda per un monitor que s'ocupa de les explicacions i l'animació. En acabar, es 

lliura al professor una enquesta d'avaluació i un dossier específic que facilita el treball a l'aula amb 

posterioritat a la sortida, que reforçaran els continguts apresos. A banda, cada circuit disposa d'un 

material específic tant per a la part teòrica com la pràctica que es realitza. 

 

Per tal de facilitar la consulta d’informació, hem agrupat les activitats en tres àmbits temàtics: 

circuits de granja, circuits mediambientals i tallers monogràfics. Les escoles que realitzin un circuit 

mediambiental o un taller monogràfic al matí tenen la possibilitat de fer una activitat 

complementària de coneixement de la granja a la tarda. A continuació podreu trobar el llistat 

d’activitats amb la informació detallada referent a cadascuna d’elles. 

 

 
 

Les activitats es duen a terme a la Masia de Can Deu, Espai Natura Sabadell, c/ de la Prada, s/n de 

Sabadell. Al curs 2020/21 s’ofereixen tres vies de descompte en el cost de les activitats escolars. 

Els descomptes NO són acumulables:  

- Per a les escoles clientes de BBVA hi ha una rebaixa del 15%.  

- Per a les escoles catalogades de màxima complexitat, el descompte és del 20%. 

- Per a les activitats a realitzar a l’hivern (desembre, gener o febrer), el descompte és del 7%. 

 

EL PROGRAMA PEDAGÒGIC COMPTA AMB EL SUPORT DE BBVA 

I LA COL·LABORACIÓ DE QUADPACK FOUNDATION. 

 

CONJUNTAMENT AMB LA RESERVA DE LES ACTIVITATS TAMBÉ PODEM GESTIONAR-

VOS EL TRANSPORT EN AUTOCAR. CONSULTEU LES TARIFES A L’ÚLTIMA PÀGINA. 
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NOVES MODALITATS DELS TALLERS PER AL CURS 2020/21 

 

De cara al nou curs escolar hem preparat noves modalitats d’alguns dels nostres tallers destinades 

a apropar el món rural tradicional als alumnes. Així, si no podeu realitzar els tallers a l’Espai Natura 

us oferim la possibilitat de portar-vos l’activitat a l’escola o fins i tot fer-la telemàticament. També 

podeu disposar de vídeos de les activitats a: 

 http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/ 

 

A la fitxa de cada activitat hi trobareu els símbols: 

 

  Activitat a l’Espai Natura 

 

                també disponible a l’escola                          

també disponible virtualment 

 

ACTIVITAT 
A L’ESPAI 

NATURA 
A L’ESCOLA VIRTUAL 

Les energies renovables    

Els animals de la granja i l’hort    

Els animals de la granja    

El món rural    

Masies i tecnologia agrària tradicional    

El Bosc dels sentits    

El Bosc mediterrani    

Fem pa, el conreu tradicional del blat    

Fem Vi, el conreu tradicional de la vinya    

Fem oli, el conreu tradicional de l’olivera    

La Llana, aprofitament tradicional de l’ovella    

Taller dels Panellets    

Taller del Tió de Nadal    

Taller dels Ous de Pasqua    

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/
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NOVA ACTIVITAT PER AL CURS 2020/21 

 

Les energies renovables,  
passat i present 

 

 
 
 
Aquest taller està centrat en l’aprofitament de les energies renovables i en la sostenibilitat. A la 
primera part de l’activitat ens centrem en el coneixement d’aquestes fonts d’energia. Mitjançant 
els recursos de la masia i les instal·lacions annexes, els alumnes descobreixen com utilitzaven els 
nostres avant-passats els recursos energètics disponibles en comparació a l’ús que en fem 
actualment. 
 
A la segona part ens centrem en la part pràctica en la que els alumnes disposen de materials per a 
comprovar empíricament l’ús de les energies renovables. Per finalitzar el taller els alumnes 
coneixen els usos i tecnologia actuals per a l’aprofitament de les energies renovables i les 
perspectives de futur.  
 
 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores. Matins curs escolar 
Cicle mitjà de Primària (de 8 a 9 anys)   Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
Cicle superior de Primària (de 10 a 11 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Entendre els conceptes d’energia, energies renovables i no renovables i sostenibilitat. 
- Descobrir la tecnologia i el tipus d’energia que s’emprava abans que les societats 
tradicionals. 
- Copsar els principis bàsics de la tecnologia aplicada en l’aprofitament de les energies 
renovables. 
- Experimentar i desenvolupar habilitats manuals en la construcció d’aparells 

- Desenvolupar la capacitat d'observació i anàlisi. 

 
Competències bàsiques: 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Plantejar-se preguntes sobre el 

medi; interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps; valorar 

problemes socials rellevants; utilitzar materials de manera eficient per resoldre situacions 

quotidianes; adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis per esdevenir un consumidor 

responsable. 

  
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA, 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat, 20% de descompte. 
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ÀMBIT 1: CIRCUITS DE LA GRANJA ESCOLA 

 

Els animals 
de la granja i l’hort 
 

 
 
Descobrirem les feines del pagès a través del coneixement de la granja i dels productes hortícoles 
de temporada. L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia de Can Deu, on hi 
ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals.  
 
Els alumnes prenen contacte directe amb el bestiar descobrint la seva biologia i els seus 
aprofitaments, tocant-los i alimentant-los. Posteriorment realitzen un recorregut per l’hort per 
identificar les hortalisses de temporada, saber quines són les parts comestibles de cadascuna i 
s’acaben amb una feina senzilla de manteniment a l’hort. 

 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores. Matins curs escolar 
Educació Infantil (d’1 a 5 anys)   Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
Educació Especial 
 
Objectius: 

- Conèixer "in situ" els principals animals de granja. 
- Conèixer els productes agrícoles. 

 
Competències bàsiques: 

- Educació infantil: capacitat d'aprendre a conviure i habitar el món i capacitat d'aprendre a 
descobrir i tenir iniciativa 
- Educació primària: competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes; 
interpretar el present per comprendre la societat en què vivim; adoptar hàbits sobre 
alimentació per aconseguir el benestar físic; prendre consciència del propi cos; utilitzar 
materials per resoldre situacions quotidianes. 

 
Preu: 201,00 €/grup.   
Escoles clientes BBVA:  15% de descompte 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte 
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Els animals de la granja  

 

 
 
 
En aquesta activitat ens centrarem únicament en el coneixement dels principals animals de la 
granja. L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia de Can Deu, on hi ha 
exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. Els alumnes prenen 
contacte directe amb el bestiar descobrint la seva biologia i els seus aprofitaments, tocant-los i 
alimentant-los i escoltant les seves veus. 
 
La durada de l’activitat permet realitzar dues sessions en un mateix matí. Fins a tres grups/classe es 

faria un sol torn, però per a quatre grups es realitzarien dues sessions de dos grups/classe per 

sessió (a les 10:30 i a les 12:00h ) 

 
Nivells educatius:    Durada: 1 hora i 15 minuts. Matins curs escolar 
Educació Infantil (d’1 a 5 anys)   Capacitat/dia: Màx. 4 grups/classe (en 2 torns) 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
Educació Especial  
 
Objectius: 
- Conèixer "in situ" els principals animals de granja. 
- Conèixer els productes agrícoles. 
 
Competències bàsiques: 
- Educació infantil: capacitat d'aprendre a conviure i habitar el món i capacitat d'aprendre a 
descobrir i tenir iniciativa 
- Educació primària: competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes; interpretar 
el present per comprendre la societat en què vivim; adoptar hàbits sobre alimentació per 
aconseguir el benestar físic. 
 
Preu: 158,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
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ÀMBIT 2: CIRCUITS MEDIAMBIENTALS 

 

El Món rural 
 

 

 
 
 
Els alumnes s’apropen al coneixement del món rural tradicional, mitjançant un itinerari per la vida a 
les masies i pel treball al camp. Amb la visita a la masia, descobreixen les tècniques constructives, la 
distribució dels espais i les condicions de vida a pagès a través dels estris i mobiliaris quotidians. Al 
recorregut per l’hort, prenen contacte directe amb les hortalisses de temporada, n’identifiquen les 
parts comestibles i acaben recreant les tasques de manteniment de l’hort. 
 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores i 30 minuts. Matins curs escolar 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 
Educació Especial    amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Conèixer les diferències entre el món rural tradicional i l’actual. 
- Saber utilitzar les eines del camp. 
- Aprendre les diferents parts de les plantes. 
- Desenvolupar la capacitat d’observació i anàlisi. 
- Plantejar preguntes, formular hipòtesis i cercar respostes. 
- Fomentar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències bàsiques: 

- competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir de l’anàlisi dels canvis per comprendre la societat en què vivim; adoptar 
hàbits sobre alimentació per aconseguir el benestar físic; utilitzar materials per resoldre 
situacions quotidianes. 

 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
 
El taller es pot complementar amb la visita a la granja havent dinat (1hora  56,00€/grup) 
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Masies i tecnologia agrària 
tradicional 
 

 
 
 
Visita comentada al Museu de la Vida al Camp en la que els alumnes descobreixen, per una banda, 
la tecnologia emprada en la construcció dels habitatges tradicionals i els recursos emprats per a 
una major eficiència energètica, i per altra banda coneixen de primera mà les condicions de vida a 
la masia. 
 
En una segona part es visiten les sales del Museu dedicades als conreus de la trilogia mediterrània 
(blat, vinya i olivera) per conèixer les feines a fer en els conreus i els materials i tècniques 
disponibles per a fabricar les eines tradicionals. Per últim, els alumnes disposen d’un dossier a 
complimentar per tal de reunir la informació bàsica per a un aprofitament posterior de l’activitat. 
 
Nivells educatius:     Durada: 2 hora i 30 minuts. Matins curs escolar 
Educació Secundària (de 13 a 18 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 

amb un màxim de 35 alumnes/grup 
 
Objectius: 

-Apropar-se al coneixement del món rural tradicional i la tecnologia emprada. 
 
Competències bàsiques: 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes de BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte 



                    Amb el suport de:             i la col·laboració de: 

9 

 

El bosc dels sentits 
  

 
 
 
Seguint les pistes que els proporciona un dels habitants del bosc (l’esquirol Oriol), els alumnes 
inicien un itinerari pel bosc amb diferents parades on, mitjançant l’ús dels diferents sentits (tacte, 
olfacte, oïda, gust i vista), descobreixen elements que els permeten treballar la fauna i flora, així 
com l’aprofitament de diferents productes del bosc.  
 
Els alumnes es divideixen en grups de treball als que es proporcionarà material d’investigació i un 
quadern de camp per a poder realitzar les diferents proves de l’itinerari. Al llarg de l’itinerari també 
es fa esment de l’efecte de la ventada de 2014 i de les estratègies per a recuperar el bosc. 
 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores. Matins curs escolar 
Cicle Inicial de Primària (de 6 a 7 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
Educació Especial    amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Conèixer de manera sensorial els elements del bosc mediterrani. 
- Diferenciar les parts d’una planta i els seus mecanismes de defensa. 
- Descobrir la fauna existent al bosc. 
- Comprendre les relacions que s’estableixen entre els éssers vius. 
- Potenciar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències bàsiques: 

- competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes; interpretar l’espai a partir 
dels elements del territori; analitzar paisatges i ecosistemes per valorar les actuacions que els 
afecten; prendre consciència del propi cos; utilitzar materials per resoldre situacions 
quotidianes. 

 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA, 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat, 20% de descompte. 
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El bosc mediterrani 
  

 
 
 
Els alumnes es divideixen en grups de treball als que es proporcionarà material d’investigació i un 
quadern de camp per a poder realitzar les diferents proves de l’itinerari. 
 
L’activitat comença amb una introducció a l’orientació i lectura de mapes. Posteriorment, els equips 
de treball es desplacen pel bosc seguint les instruccions del monitor i realitzen diferents proves per 
tal d’observar i conèixer la geologia, la flora i la fauna característics del bosc mediterrani.  Al llarg de 
l’itinerari també es fa esment de l’efecte de la ventada de 2014 i de les estratègies per a la 
recuperació del bosc. 
 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores i 30 minuts. Matins curs escolar 
Cicle mitjà de Primària (de 8 a 9 anys)   Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
Cicle superior de Primària (de 10 a 11 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Apropar-se al coneixement del bosc mediterrani. 
- Treballar pràcticament les tècniques d’orientació i interpretació de mapes. 
- Identificar les principals espècies que conformen el bosc. 
- Copsar el concepte d’interrelació entre els elements. 
- Potenciar el treball en grup i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències bàsiques: 

- competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes; interpretar l’espai a partir 
dels elements del territori; analitzar paisatges i ecosistemes per valorar les actuacions que els 
afecten; prendre consciència del propi cos; utilitzar materials per resoldre situacions 
quotidianes. 

  
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA, 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat, 20% de descompte. 

 



                    Amb el suport de:             i la col·laboració de: 

11 

 

 

ÀMBIT 3: TALLERS MONOGRÀFICS 
 

 

Fem pa, el conreu 
tradicional del blat 
  

 
 
 
Taller dissenyat per a conèixer el procés tradicional d’elaboració del pa. L’activitat comença a la sala 
del blat del museu, descobrint les feines i eines emprades en el conreu i la collita del blat. 
 
A continuació els alumnes s’apropen al camp de blat, on veuen com és la planta al llarg del seu cicle 
biològic, utilitzen un molí manual per a obtenir la seva pròpia farina i visiten la cuina de la masia on 
descobreixen els espais i estris relacionats amb l’elaboració del pa (pastera, forn...). Per últim, dins 
l’aula els alumnes finalitzen l’activitat elaborant la massa i coent el pa al forn. 
 

Nivells educatius:    Durada: 2 hores i 30 minuts. Matins curs escolar 
Cicle mitjà de Primària (de 8 a 9 anys)   Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 
Cicle superior de Primària (de 10 a 11 anys) amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Conèixer les eines i tasques emprades en el conreu tradicional del blat. 
- Aprendre les tècniques utilitzades per obtenir farina i elaborar pa. 
- Descobrir els personatges, espais, costums i tradicions vinculats amb el blat i el pa. 
- Potenciar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències bàsiques: 

- Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per valorar 
les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el benestar 
físic; utilitzar materials per resoldre situacions quotidianes. 

 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
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Fem vi, el conreu  
tradicional de la vinya 
  

 
 
 
Taller dissenyat per a conèixer el procés tradicional d’elaboració del vi. L’activitat comença a la sala 
del vi del museu, descobrint les feines i eines emprades en el conreu i la collita del raïm. 
 
A continuació els alumnes s’apropen a la vinya, on veuran com és la planta al llarg del seu cicle 
biològic, trepitgen el raïm per obtenir-ne most,  utilitzen una premsa manual simulant el procés de 
la fermentació del most per a transformar-se en vi. Per últim, els alumnes visiten la cuina de la 
masia on descobreixen els espais i estris relacionats amb el vi. 
 
EL TALLER NOMÉS S’OFEREIX A LA TARDOR! 

 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores i 30 minuts. Matins curs escolar 
Cicle mitjà de Primària (de 8 a 9 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 
Cicle superior de Primària (de 10 a 11 anys) amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Conèixer les eines i tasques emprades en el conreu tradicional de la vinya. 
- Aprendre les tècniques utilitzades per obtenir raïm i elaborar vi. 
- Descobrir els personatges, espais, costums i tradicions vinculats amb la vinya i el vi. 
- Potenciar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències bàsiques: 

- Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per valorar 
les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el benestar 
físic; utilitzar materials per resoldre situacions quotidianes. 

 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
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Fem oli, el conreu 
tradicional de l’olivera 
  

 
 
 
Taller dissenyat per a conèixer el procés tradicional d’elaboració de l’oli. L’activitat comença a la 
sala de l’oli del museu, descobrint les feines i eines emprades en el conreu i la collita de les olives. 
 
A continuació els alumnes s’apropen al camp d’oliveres, on aprenen els trets característics d’aquest 
arbre i dels seus fruits. Al trull utilitzen un molí manual per a obtenir oli matxucant olives i visiten la 
cuina de la masia on descobreixen els espais i estris relacionats amb l’elaboració i usos de l’oli. Per 
últim, dins l’aula els alumnes finalitzen l’activitat elaborant sabó per a descobrir la tècnica d’un dels 
usos tradicionals de l’oli. 
 
Nivells educatius:    Durada: 2 hores i 30 minuts. Matins curs escolar 
Cicle mitjà de Primària (de 8 a 9 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 
Cicle superior de Primària (de 10 a 11 anys) amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Conèixer les eines i tasques emprades en el conreu tradicional de l’olivera. 
- Aprendre les tècniques utilitzades per obtenir oli i elaborar sabó. 
- Descobrir els personatges, espais, costums i tradicions vinculats amb l’olivera i l’oli. 
- Potenciar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències bàsiques: 

- Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per valorar 
les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el benestar 
físic; utilitzar materials per resoldre situacions quotidianes. 

 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
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La llana: aprofitament 
tradicional de l’ovella 
  
 

 
 

 

L'activitat s'inicia amb una presentació sobre la ramaderia centrant-ho en les ovelles i els usos de la 

llana. Mitjançant un joc de dibuixos s’introdueixen la biologia de les ovelles, els conceptes de la 

pastura, l’esquilat i els aprofitaments de les ovelles. Seguidament es fa un recorregut per la granja 

per conèixer les característiques de les ovelles, veure-les al seu corral, comparar-les amb altres 

animals i donar-les de menjar.  

 

Acabem  amb una pràctica de treball de la llana a l’aula. La veiem en diferents fases d’elaboració: 

en brut, neta, cardada, filada, tintada i teixida, per continuar amb el cardat de la llana, la tinció amb 

tints naturals (remolatxa, pastanaga, julivert i espinacs...) i el seu teixit.  

 

Nivells educatius:    Durada: 2 hores. Matins curs escolar 
1r cicle Ed. Primària (de 6 a 8 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
Educació Especial     amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Descobrir el món de la ramaderia tradicional 
- Conèixer les ovelles, un dels animals més importants de la ramaderia tradicional 
- Aprendre els procediments per a obtenir i elaborar la llana per al seu ús com a fibra tèxtil 
- Potenciar el treball en equip i la col·laboració entre els alumnes. 

 
Competències Bàsiques: 

- Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per 
valorar les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el 
benestar físic; utilitzar materials per resoldre situacions quotidianes. 

 
Preu: 168,00 €/grup.  
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
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TALLERS DE LES FESTES TRADICIONALS AL MÓN RURAL 

 

Taller dels 

Panellets 
  
 

 
 

Aquest taller forma part d’un cicle de tallers monogràfics al voltant d’una festa tradicional catalana 

relacionada amb el món rural per tal de donar conèixer aquestes festes, els seus orígens i rituals que 

han perdurat fins avui en dia. Els oferim respectivament en tres moments puntuals del curs. Cada 

taller es pot reservar independentment dels altres 

 

Taller dels Panellets: del 13 al 21 i del 27 al 30 d’octubre de 2020. Comencem el taller amb el relat 

del conte de la Vella Castanyera que ens introdueix la Festa de Tots Sants, relacionada amb 

l'equinocci de tardor.  

 

Tot seguit anem cap a l’espai dels horts on trobem els ametllers i descobrim com reconèixer aquest 

arbre i el seu fruit: les ametlles, que haurem de picar per obtenir-ne la part comestible. Com a final, 

anem cap a l’aula on aprendem a preparar la massa dels panellets, n’elaborem de diferents tipus i 

acabem enfornant-los per poder gaudir-ne. 

 

ÉS UN TALLER DE TEMPORADA, S’OFEREIX DEL  19 AL 30 D’OCTUBRE DE 2020 

Nivells educatius:    Durada: 1 hora i 30 minuts. Matins curs escolar 
Educació Infantil (De 3 a 5 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
1r cicle Ed. Primària (de 6 a 8 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
Educació Especial  
Objectius: 
- Conèixer les Festes tradicionals lligades al Món rural 
- Conèixer els procediments per a l'elaboració de menges tradicionals (panellets) o d'altres 
elements lligats a festivitats tradicionals (Tió i Ous de Pasqua) 
Competències: 

- Educació Infantil: Capacitat d’aprendre a conviure i habitar el món 
- Educació primària:  

Competència artística i cultural  
Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per 
valorar les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el 
benestar físic. 

Preu: 158,00 €/grup (cada taller) 
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte.  
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Taller del 

Tió de Nadal 
  
 

 
 

Aquest taller forma part d’un cicle de tallers monogràfics al voltant d’una festa tradicional catalana 

relacionada amb el món rural per tal de donar conèixer aquestes festes, els seus orígens i rituals que 

han perdurat fins avui en dia. Els oferim respectivament en tres moments puntuals del curs. Cada 

taller es pot reservar independentment dels altres 

 

El taller del Tió de Nadal comença a la cuina de la masia; en aquest entorn tan suggestiu s’explica 

mitjançant unes vinyetes un conte que relata la suposada llegenda de l’alzina de l’Oncle Buscall 

amb el que descobrim les tradicions que no han perdurat actualment ambientades en l’entorn de la 

masia de Can Deu.  

A continuació fem un curt passeig pel bosc, adaptat a l’edat dels nens, on anem a buscar una soca 

d’arbre amb la que retornarem a l’aula de la masia on la guarnirem coma a Tió de Nadal de la 

classe. Per acabar, celebrarem l’arribada del Tió cantant-li tots plegats una cançó que haurem 

aprés.  

ÉS UN TALLER DE TEMPORADA, S’OFEREIX DE L’1 AL 18 DE DESEMBRE DE 2020 

Nivells educatius:    Durada: 1 hora i 30 minuts. Matins curs escolar 
Educació Infantil (De 3 a 5 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
1r cicle Ed. Primària (de 6 a 8 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
Educació Especial  
Objectius: 
- Conèixer les Festes tradicionals lligades al Món rural 
- Conèixer els procediments per a l'elaboració de menges tradicionals (panellets) o d'altres 
elements lligats a festivitats tradicionals (Tió i Ous de Pasqua) 
Competències: 

- Educació Infantil: Capacitat d’aprendre a conviure i habitar el món 
- Educació primària:  

Competència artística i cultural  
Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per 
valorar les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el 
benestar físic. 

Preu: 158,00 €/grup (cada taller) 
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte.  
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Taller dels 

Ous de Pasqua 
  
 

 
 

Aquest taller forma part d’un cicle de tallers monogràfics al voltant d’una festa tradicional catalana 

relacionada amb el món rural per tal de donar conèixer aquestes festes, els seus orígens i rituals que 

han perdurat fins avui en dia. Els oferim respectivament en tres moments puntuals del curs. Cada 

taller es pot reservar independentment dels altres 

 

Taller dels Ous de Pasqua: L’activitat s'inicia amb un conte que explica mitjançant vinyetes la 

tradició del Conill de Pasqua lligada amb aquesta festa i l'arribada de la primavera. Tot seguit  

visitem la granja per a conèixer les gallines, així com les seves característiques morfològiques i 

característiques, donem de menjar les aus amb blat de moro blat de moro i coneixem de passada la 

resta dels animals de la granja. 

A continuació anem cap al jardí de la masia on els alumnes hauran de cercar els ous que, finalment, 

hauran de decorar , amb motius primaverals de forma totalment lliure a l’estil dels Ous de Pasqua. 

 

ÉS UN TALLER DE TEMPORADA, S’OFEREIX DEL 15 AL 26 DE MARÇ DE 2021 

Nivells educatius:    Durada: 1 hora i 30 minuts. Matins curs escolar 
Educació Infantil (De 3 a 5 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 2 grups/classe 
1r cicle Ed. Primària (de 6 a 8 anys)  amb un màxim de 30 alumnes/grup 
Educació Especial  
Objectius: 
- Conèixer les Festes tradicionals lligades al Món rural 
- Conèixer els procediments per a l'elaboració de menges tradicionals (panellets) o d'altres 
elements lligats a festivitats tradicionals (Tió i Ous de Pasqua) 
Competències: 

- Educació Infantil: Capacitat d’aprendre a conviure i habitar el món 
- Educació primària:  

Competència artística i cultural  
Competència en el coneixement del medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi; interpretar 
el present a partir dels canvis al llarg del temps; analitzar paisatges i ecosistemes per 
valorar les actuacions que els afecten; adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el 
benestar físic. 

Preu: 158,00 €/grup (cada taller) 
Escoles clientes BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte.  
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TALLER COMPLEMENTARI 

 

Coneguem els animals 
de granja 
  

 
 
 
L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia 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. 
 
És una activitat de tarda complementària exclusivament per als alumnes de primària que hagin 
realitzat un circuit mediambiental o un taller monogràfic al matí.  
 
IMPORTANT: AQUESTA ACTIVITAT NO ES POT CONTRACTAR INDEPENDENTMENT 
 
Nivells educatius:    Durada: 1 hora. A la tarda, havent dinat. 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)  Capacitat/dia: Màxim de 3 grups/classe 

amb un màxim de 30 alumnes/grup 
 
Objectius: 

- Conèixer "in situ" els principals animals de granja. 
- Conèixer els productes agrícoles. 

 
Competències bàsiques: 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
Preu: 56,00 €/grup.  
Escoles clientes de BBVA: 15% de descompte. 
Escoles màxima complexitat: 20% de descompte. 
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Tarifes del transport en autocar 

 

Si voleu que us gestionem conjuntament una activitat i el transport en autocar, al cost del taller li 

haureu d’afegir el de l’autocar en funció del següent barem: 

 

 

 

TARIFA TOT EL DIA (Recollida escola: 9 h matí i retorn escola 16 h. tarda) 

COMARCA / PLACES 30 PLACES 54 PLACES 60 PLACES 

VALLÈS OCCIDENTAL 260,00 € 280,00 € 305,00 € 

VALLÈS ORIENTAL 305,00 € 325,00 € 360,00 € 

BARCELONÈS 325,00 € 345,00 € 380,00 € 

BAIX LLOBREGAT 345,00 € 370,00 € 400,00 € 

MARESME 410,00 € 435,00 € 480,00 € 

IVA 10 % Inclòs 
 

TARIFA MIG DIA (Recollida escola: 9 h matí i retorn escola 13 h. migdia) 

COMARCA / PLACES 30 PLACES 54 PLACES 60 PLACES 

VALLÈS OCCIDENTAL 170,00 € 190,00 € 215,00 € 

VALLÈS ORIENTAL 190,00 € 215,00 € 235,00 € 

BARCELONÈS 215,00 € 235,00 € 270,00 € 

BAIX LLOBREGAT 235,00 € 260,00 € 290,00 € 

MARESME 260,00 € 280,00 € 325,00€ 

IVA 10 % Inclòs 
 
 
En cas de cancel·lació de l’activitat, consulteu-nos la repercussió en el cost dels autocars. 
 


