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INTRODUCCIÓ 

Benvolgudes entitats, un any mes us presentem una proposta d’activitats per als 
vostres casals d’estiu, les quals són subvencionades amb un mínim de 200€. 

Aquesta subvenció prové del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
a partir de l’assignació tributària del 0.7 de l’IRPF.  

Cada any intentem millorar el catàleg i fer-lo més adaptat a les necessitats dels 
esplais, esperem que us agradi la selecció per a aquest 2018. 

Per facilitar la lectura i la cerca d’activitats, aquestes estan distribuïdes en ordre 

alfabètic i a més us hem adjuntat a l’inici: 

 Quadre amb l’índex i el resum de les característiques de cada activitat. 

 Taula on ubiquem cada activitat a la comarca on es realitza. 

 Taula orientativa de preus d’autocar, per si en necessiteu 

Per altra banda, tindreu marcades les novetats de la següent manera:  

 

Al costat del títol: Nou proveïdor col·laborador 

 
Al costat d’una activitat: proveïdor que ha col·laborat anteriorment, 

però l’activitat que proposen és nova, o fa una nova oferta. 
 

Al final de la fitxa: Atenció!!! Bones condicions: oferta especial per 

Federació, extra gratuït, preu mes baix o igual a l’estiu passat,.... 

 

I finalment, per a una millor identificació de les activitats hem aplicat una 
simbologia  que permet saber les característiques de cada opció amb una ullada 
ràpida. 

Llegenda: 

 
Petits 

 
Educativa 

 
Entorn adaptat 

 
Mitjans 

 
Esportiva 

 
Activitat d’aigua 

 
Joves 

 
Lúdica 

 
Transport públic 

 

Amb 

Discapacitat  
Valor afegit 

 
Àrea de pícnic 
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INDEX I RESUM CARACTERISTIQUES 

Aquesta taula resumeix les diferents activitats d’aquest any per als Casals, així amb un ràpid cop d’ull 

podreu veure les característiques principals. S’ha marcat a cada activitat els grups als que va dirigida 
prioritàriament, la tipologia i els extres. 

 
             

PG 

1.Activitats de Natura amb l’equip 
d’educació ambiental de Fundesplai 

● ●  ● ● ●   ● ● ● ●  

2. Agrupació Astronòmica Sabadell ● ● ● ● ●  ● ● ●  ●   

3. Aqualeón ● ● ● ● ● ● ● ●    ●  

4. Aquàrium de Barcelona ● ● ● ● ●  ● ● ●   ●  

5. Caixafòrum ● ●  ● ●  ● ● ●  ● ●  

6. Castell de Gelida ● ● ● ● ●  ● ●   ● ●  

7. Circuit De maquetes i d’aventures-  
Catalunya en miniatura 

● ● ● ● ● ● ● ●    ●  

8. Citilab ● ● ● ● ●   ● ●  ● ●  

9. Cosmocaixa ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ●  

10. Cram ● ● ● ● ●   ● ●  ● ●  

11. Granja Aventura Park ● ● ● ● ● ● ● ●    ●  

12. Illa Fantasia ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  

13. KAPLA, taller de construccions              

14. Marineland ● ● ● ● ● ● ● ●    ●  

15. Masia de Can Juliana ● ● ● ●  ● ● ● ●   ●  

16. Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona MACBA 

● ● ● ● ●  ● ● ●   ●  

17. Museu de la Xocolata ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ●  

18. Museu Egipci de Barcelona ● ● ● ● ●  ● ● ●  ●   

19. Museu Torre Balldovina ● ● ● ● ●   ● ●  ● ●  

20. Parc arqueològic Mines de Gavà ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ●  

21. Parc de Vallparadís ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

22. Parc natural de Montserrat ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●  

23. Parc natural de Sant Llorenç ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

24. Poble Espanyol ● ●  ● ●  ● ● ●  ● ●  

25. Tibidabo ● ● ● ●   ● ● ●  ● ●  

26. Zoo de Barcelona ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ●  

A: Ludoteca Esplai Bellvitge ●      ● ● ●  ● ●  

B. Ludoteca Esplai El Tricicle ●      ● ● ●  ● ●  

C. Ludoteca Esplai Pubilla Casas-Can V  ●      ● ● ●  ● ●  

D. Espai Infantil La Gresca ●      ● ● ●  ● ●  
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TAULA RESUM TERRITORIS 

Tot i que les activitats estan pensades per a què siguin aprofitables per totes les entitats, 

per a facilitar l’elecció de les mateixes, us presentem una taula resum on marquem la seva 

idoneïtat per a cada Unitat Territorial segons la seva ubicació geogràfica. 
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1. Activitats de Natura amb l’equip d’educació 

ambiental de Fundesplai 
         

2. Agrupació astronòmica Sabadell          

3. Aqualeón          

4. Aquàrium de Barcelona          

5. Caixafòrum          

6. Castell de Gelida          

7. Circuit De maquetes i d’aventures-  Catalunya en 

miniatura 
         

8. Citilab          

9. Cosmocaixa          

10. Cram          

11. Granja Aventura Park            

12. Illa Fantasia          

13. KAPLA. Taller de construcció          

14. Marineland          

15. Masia de Can Juliana          

16. Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA          

17. Museu de la Xocolata          

18. Museu Egipci de Barcelona          

19. Museu Torre Balldovina          

20. Parc Arqueològic Mines de Gavà          

21. Parc de Vallparadís          

22. Parc natural de Montserrat          

23. Parc natural de Sant Llorenç          

24. Poble Espanyol          

25. Tibidabo          

26. Zoo de Barcelona          

A: Ludoteca Esplai Bellvitge          

B. Ludoteca Esplai El Tricicle          

C. Ludoteca Esplai Pubilla Casas-Can V           

D. Espai Infantil La Gresca          
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TAULA DE QUILOMETRATGES 
 

Amb la voluntat d’ajudar-vos a calcular la despesa del transport a sumar al cost de les 

activitats en el cas que decidiu de llogar un autocar, us passem la següent taula.  

Els preus són només orientatius, calculats per gentilesa d’autocars Bardet i l’ACCC. Aquests 

inclouen IVA i estan ajustats al lloguer d’un autocar de 54 places, de 9:00 a 18:00 hores. 

Les distàncies es computen per zones (A, B i C), comprenent cada una les següents 

poblacions: 

 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Barcelona 

Castelldefels 

Cornellà del Llobregat 

El Prat del Llobregat 

Esplugues del Llobregat 

Gavà 

L’Hospitalet del Llobregat 

Sant Boi del Llobregat 

Sant Andreu de la Barca 

Sant Joan Despí 

Castellar del Vallès 

Cerdanyola del Vallès 

Martorell 

Montmeló 

Polinyà 

Ripollet 

Sabadell 

Terrassa 

Gelida 

Masquefa 

Mataró 

Premià de Mar 

 

S’han pres les poblacions amb els punts de sortida més probables i els destins de les 

diferents activitats. En el cas que la vostra població no es trobi a la llista, orienteu-vos amb 

la més propera. 

El preu per al desplaçament de zona a zona queda estipulat segons la següent taula (agafeu 

les files com a punt de sortida i les columnes com el destí): 

 

 ZONA A ZONA B ZONA C 

ZONA A 525 € 547 € 613 € 

ZONA B 547€ 525 € 586,67 € 

ZONA C 561,90 € 598,77 € 576,50 € 

 

Esperem que aquesta informació us resulti útil per al càlcul de la despesa en el transport. 
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PROVEÏDORS D’ACTIVITATS 
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1. ACTIVITATS DE NATURA AMB 
L’EQUIP D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE 
FUNDESPLAI  

A Centre Esplai, ben a prop del Parc Natural del Delta del Llobregat, els companys  i 

companyes de l’Equip d’Educació Ambiental de Fundesplai organitzen, com cada any, 

activitats de Natura per a totes les edats, per a descobrir el Delta, els seus espais i la seva 

riquesa natural, tot des del marc del respecte al medi ambient i la seva conservació. Tallers 

i excursions que ompliran tot el dia d’activitats. 

També us oferim una proposta d’excursions i descobertes amb fàcil accés en transport 

públic. 

 

Adreça: c/ Riu Anoia 42-54, 08820 el Prat del Llobregat. 

Pàgina web: www.fundesplai.org 

Tipus d’activitat: educativa i esportiva. 

Grup d’edat: entre 3 i 12 anys. 

Preu base: 8€ infant. Sortida de tot el 

dia.  

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Es pot aportar servei de 

pícnic a petició de l’esplai (no inclòs en el preu). Sigui com sigui, arreu es disposa d’àrea 

per a fer pícnic. El número mínim per a la reserva és de 15 infants (en cas de no arribar al 

mínim, es pot fer la reserva però es cobra el preu 

corresponent a 15 infants). Els monitors i monitores 

entren gratuïtament. Totes les activitats estan 

adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i per a 

persones amb discapacitat psíquica, excepte l’itinerari 

en bici. 

Com arribar: us podeu apropar a Centre Esplai en 

Metro Línia 9 Sud, parada Parc Nou,  amb el bus (65 i 

165) que surten des de Barcelona (pl. Espanya) o amb 

la Renfe. Des de l’estació de tren teniu l’opció de venir 

a peu (una mitja hora), agafar el metro L9, o agafar un 

autobús: L10, PR1, PR2 i PR3. Per a més informació 

sobre transports visiteu www.tmb.net. 

  

http://www.fundesplai.org/
http://www.tmb.net/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Coneguem el Parc!  

Descripció 

Sortida de Descoberta pel Parc més proper a l’esplai, on els 

infants es converteixen en petits naturalistes per conèixer la 

vegetació, els ocells, els invertebrats, el paper ambiental 

dels parcs de l’entorn urbà... tot observant i experimentant 

en els parcs urbans més propers al vostre esplai.  

Lloc Parc urbà més proper a l’esplai.  

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari De matí fins l’hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants. 

Preu 8€/infant. 

Observacions 
Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

 

 

 

 

Nom de l'activitat Aigua ve, aigua va! 

Descripció 

Als jardins de Centre Esplai els infants jugaran i faran tallers 

per a descobrir les propietats de l’aigua, el seu cicle i l’estalvi 

i depuració de la mateixa.  

També coneixeran el fartet (peix endèmic del Delta), i la 

gambúsia.  

Es pot completar l’activitat amb una estona de piscina. 

Lloc Centre Esplai 

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant. 

Observacions 
Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 
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Nom de l'activitat Els ocells de les reserves del Delta i la platja del Prat 

Descripció 

Excursió per la platja del Prat i l’estany de les Filipines i del 

Remolar (en el cas dels més menuts) o de Cal Lluquer, 

llacuna de Cal Tet i pineda i platja per a l’observació de les 

aus. A la platja tindran una estona d’esbarjo. 

Edats De 6 a 8 anys i de 9 a 10 anys. 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Lloc El Delta i la Platja del Prat  

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant 

Observacions 

Cal que els infants duguin roba i calçat adequat, gorra, 

crema solar, loció antimosquits, motxilla petita, el dinar i 

cantimplora. Banyador i tovallola opcionals. És necessari 

fer reserva d’autocar. 

 

 

 

 

 

Nom de l'activitat El cim de Sant Jeroni (la Muntanya de Montserrat) 

Descripció 

Excursió fins al cim de Sant Jeroni des del Monestir de 

Montserrat, on es pot arribar en transport públic. Farem un 

itinerari circular que ens permetrà conèixer els elements més 

emblemàtics de la muntanya de Montserrat: la seva 

formació, les seves llegendes, vegetació i formes de pedra 

espectaculars.  

Edats Majors de 8 anys. 

Lloc Montserrat 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant 

Observacions 
Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

 
 

 Preu mes baix que estiu 2016 
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2. AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA SABADELL 

L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL som una associació dedicada a la 
divulgació de l’astronomia fundada l’any 1960.  

Ens trobem en un indret privilegiat, al mig del Parc Catalunya de 

Sabadell, on hi tenim un observatori astronòmic amb grans telescopis.  

Fem sessions d’astronomia per a tot tipus de grups: escolars, esplais, AMPAS, adults. En 

aquestes sessions us farem una explicació del Sistema Solar amb imatges i vídeos, 

visitareu un observatori astronòmic i observareu el Sol amb els nostres telescopis. 

 

Adreça: c/ Prat de la Riba s/n, 08208 Sabadell. 

Pàgina web: www.astrosabadell.cat 

Tipus d’activitat: lúdic-educativa. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: 125€ per grup (màxim 25 

persones per grup). 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Els monitors entren 

gratis. Gran part de les instal·lacions 

estan adaptades, excepte 

l’observatori. En cas que vingui algú 

amb discapacitat traiem telescopis portàtils fora l’edifici.   

Com arribar:  

FFCC GENERALITAT: Línia S2 "Creu Alta".  

Uns 10 minuts a peu. 

Rodalies RENFE: Estació "Sabadell Nord". 

Uns 20 minuts a peu.  

En el cas de triar el transport privat, hi ha 

pàrquing gratuït. 

Valor afegit: la infraestructura del parc permet 

estar-s’hi tot el dia. A uns 100 mts, sense sortir 

del parc hi ha unes grans instal·lacions lúdiques. 
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita i observació del Sol 

Descripció Fem sessions d’astronomia per a tot tipus de grups: 

escolars, esplais, AMPAS, adults. En aquestes sessions us 

farem una explicació del Sistema Solar amb imatges i vídeos, 

visitareu un observatori astronòmic i observareu el Sol amb 

els nostres telescopis. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari De 10:00 a 13:00 hores (el mes de juny i juliol). Altres dates 

demaneu informació. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones 

Preu 125€ grup. (persones màximes per grup 25) 

Observacions Durada aproximada una hora i mitja o dues depenent del 

número de grups. 

 

 

 Mateix preu des de 2016 
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3. AQUALEON  

Ubicat a Albinyana a la Costa Daurada, el parc Aqualeon és en 

l’actualitat un parc aquàtic en plena natura. Aquest fet juntament 

amb la seva privilegiada ubicació fa que sigui un lloc ideal pels infants. Una oportunitat 

ben rebuda per tots els nens i nenes per quan arriba la calor de l’estiu: passar un dia 

d’esbarjo gastant energia pels tobogans, piscines i altres estructures per a no parar. 

 

Adreça: Finca les Basses s/n, 43716, Albinyana - Tarragona. 

Pàgina web: www.aqualeon.es 

Tipus d’activitat: Lúdica 

Grup d’edat: per totes les edats. 

Preu base:  El preu és de 

10,50€/infant per als infants menors 

d’11 anys i 13,50€ per als nois i noies 

majors d’11 anys. 1 monitor cada 10 

infants es gratuït. La resta de monitors 

es a 15€ 

Modalitat de reserva: a través de Federació.  

Observacions: Els monitors entren gratis en una ràtio 

1:10 (Cada monitor que sobrepassi aquesta ràtio, haurà 

de pagar 15,00€). El recinte és adaptat a persones amb 

mobilitat reduïda. 

Com arribar: degut a la seva ubicació, és indispensable 

anar-hi en transport particular, o en autocar (consultar 

pàgina web). S’hi pot accedir per l’autopista AP7, sortida 

31 pel Vendrell, continuant per la C-51 direcció a Valls fins 

a trobar les indicacions d’Albinyana i Aqualeon. També per 

l’autopista AP2, sortida 12 en direcció a la Bisbal del 

Penedès i per la C-51 fins a Albinyana, on trobareu les 

indicacions del parc. 

http://www.aqualeon.es/
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Valor afegit: el parc aquàtic en sí ja és una visita de tot el dia. Igualment, si voleu, podeu 

anar a visitar el poble del costat anomenat Albinyana. 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita lliure Aqualeon 

Descripció Parc aquàtic 

Edats Per a totes les edats 

Horari Horaris Obertura parc:  

 Del dia 16/06 – 8/07 de 11:00 a 18:00 

 Del dia 09/07 – 26/08 de 10:30 a 18:30 

 Del dia 27/08 – 02/09 de 11:00 a 18:00. 

Màx./min. participants Sense límit 

Preu Menors d’11 anys: 10,50€/infant 

Majors d’11 anys: 13,50€/infant 

15€ acompanyants adults (1/10 gratuït) 

Observacions Durada aproximada de la visita és de tot el dia. 

Activitat adaptable per a persones amb discapacitat  psíquica 

(consultar). 

 
 

 Mateix preu des de 2015 
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4. L’AQUÀRIUM DE BARCELONA  

L’Aquàrium de Barcelona és el centre marí lúdic i educatiu més important del món en 

temàtica mediterrània. Un conjunt de 66 aquaris, 11.000 exemplars de 450 espècies 

diferents, un túnel submarí de 80 metres, sis milions de litres d’aigua i un immens 

Oceanari, únic a Europa, fan d’aquest centre un espectacle únic i una referència d’oci. 

 

 

Adreça: Moll d'Espanya del Port 

Vell, s/n - 08039 BARCELONA 

Pàgina web: 

www.aquariumbcn.com 

Tipus d’activitat: Lúdico-

educativa. 

Grup d’edat: per totes les edats.  

Preu base:  entre 8,90€/infant a 

10,40€/infant en funció de 

l’activitat. 

Modalitat de reserva: a través 

de Federació. 

Observacions: el recinte és adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Els monitors 

entren gratis en una ràtio 2:10 per a nens de 1 a 5 anys, i 2:25 o 3:33 o 4:50 per a nens 

a partir de 6 anys. Les activitats només s’ofereixen de dilluns a divendres, excepte la visita 

lliure que s’ofereix durant tot l’any. 

Com arribar: es recomana apropar-se al 

Port Vell amb una passejada ja sigui des de 

les Rambles (L3, Drassanes) o des del 

passeig Joan de Borbó (L4, Barceloneta). 

Els busos més propers són els: D20, H14, 

V15, V17 o el bus turístic la Ruta Vermella 

(para Port Vell) o be el Barcelona City Tours 

Ruta Est (para Port Vell). 

Valor afegit: ens trobem en una zona de 

confluència de diferents parts de la ciutat. 

Després de la visita a L’Aquàrium, podeu 

aprofitar per fer un volt i veure el port i els 

vaixells, passejar pel Born i les Rambles, o 

quedar-vos a dinar als jardins de vora el 

Moll de la Fusta. 
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat VISITA LLIURE 

Descripció 

Submergiu-vos a L’Aquàrium de Barcelona i visiteu els 

aquaris mediterranis i tropicals; l’oceanari i l’exposició 

interactiva EXPLORA! i PLANETA AQUA: l’altra cara de la 

Terra.  

I si voleu venir ben preparats, consulteu la guia del nostre 

web. 

Edats Per a tots els grups d’edat. 

Horari 

OBERT DURANT TOT L'ANY 

• *HORARI D'OBERTURA: Cada dia 10:00h 

• *HORARI DE TANCAMENT: 

 De dilluns a divendres 19:30h(1) - 20:00h(2) 

 Caps de setmana i festius 20:00h(1) - 20:30h(2) 

 Tot juny i setembre 21:00h 

 Tot juliol, agost, i vacances Setmana Santa: 21:30h 

 Vacances Nadal 20: 30h 

(Del 24 de des. al 7 de gener del 2018). 

 
(1) Gener, febrer, març, novembre i desembre 

(2) Abril, maig i octubre 

 

Taquilles i accessos tanquen una hora abans. 

* Horaris subjectes a modificacions. 

Màx./min. participants Sense límit. 

Preu 8,90 €/infant. 

Observacions 

I si resoleu el divertit joc de pistes de L’Aquàrium de 

Barcelona, descobrireu moltes de les curiositats que 

s’amaguen al fons del mar. Podeu recollir-lo al taulell 

d’informació  o baixar-lo del nostre web. 

Durada: 60 a 90 minuts. 

 

 

 Mateix preu que estiu 2017 

 

 

  

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/12/AQUARIUMBCN-GUIA-PROFESSORAT-INFO-GNRL.pdf
http://www.aquariumbcn.com/AQUARIUM/activ_concursos.php?id=cw4b1f7be225121&pag=0
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Nom 

activitat 
MULLA’T EL MAR T’ESPERA  

Descripció 

 

En Màrius no té gaire clar què és ser un bon pescador: llença de tot i 

més al mar, pesca peixos ben menuts i sembla que res no li importa.  

Tot canviarà però, quan un dia, el mar, d’allò més empipat, se 

l’empassarà  per donar-li una nova oportunitat, fent-lo viure mil i una 

aventures submarines en un món màgic totalment nou.  

Així doncs, amb l’ajuda dels nens i les nenes, intentarà posar remei a 

tot el que no ha fet del tot bé. Creieu que ho aconseguirà? 

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari 

Calendari: del 26 de juny al 27 de juliol de 2018 (de dilluns a 

divendres). 

Horari de la activitat: 11h. 

Màx./min.  Capacitat màxima: 100 persones (mínim 35). 

Preu 10,40 €/infant. 

Observacions 

Aquesta activitat consisteix en una visita lliure pels diferents aquaris i 

una obra de teatre. 

Durada aproximada:1h + el temps de la visita lliure. 

Activitat adaptable a alumnat amb necessitats educatives especials 

(consultar). 

 

Nom 

activitat 
GYOTAKU AL FONS DEL MAR  

Descripció 

Després de conèixer els animals que viuen al fons del mar, vine i 

participa en un taller d’estampació de peixos seguint l’art tradicional del 

Gyotaku, una tècnica japonesa d’antiga tradició utilitzada pels 

pescadors com a agraïment a la generositat del mar.  

Edats De 8 a 14 anys. 

Horari 

Calendari: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 (de dilluns a 

divendres). 

Horari: a les 11h 

Màx./min Capacitat màxima: 50 persones (2 grups de 25 persones). 

Preu 10,40€/infant. 

Observacions 

Aquesta activitat consisteix en una visita lliure pels diferents aquaris 

i un taller per conèixer la diversitat d’espècies de la Mediterrània. I si 

voleu venir ben preparats, consulteu la guia del nostre web. 

Activitat adaptable a alumnat amb necessitats educatives especials 

(consultar). 

 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/12/AQUARIUMBCN-GUIA-PROFESSORAT-INFO-GNRL.pdf
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5. CAIXAFORUM 

Situat en un dels primers edificis que es van construir a Montjuïc, 

el Centre Cultural CaixaForum, és un dels punts més emblemàtics de l’Obra Social “la 

Caixa”. En aquest espai es mesclen la cultura i l’educació, en tallers adaptats a les més 

diverses edats. I el millor de tot, en ser obra social, a preus molt assequibles. 

 

Adreça: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, 08038 Barcelona. 

Pàgina web: 

https://www.educaixa.com/ca/verano;jsessionid=2980040949F799C5B42535D71C2F24D4 

Tipus d’activitat: lúdic-educativa 

Grup d’edat: entre 4 i 16 anys. 

Preu base: atenció, el preu de les activitats 

guiades és per grup, a 18,00€/grup, 

independentment del nombre de infants. El 

mínim per formar un grup són 10, i el màxim 

30. Per sobre de 30 es considerarien dos grups. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: Els monitors i monitores 

acompanyants entren gratuïtament. Les 

instal·lacions estan adaptades per a persones 

amb mobilitat reduïda. Per a persones amb discapacitat psíquica, cal consultar amb l’entitat 

proveïdora i, segons les característiques del grup, avaluaran si l’activitat seleccionada és 

viable o no. 

Com arribar: Des de Pl. Espanya, pujar per l’Av. Maria 

Cristina fins arribar a la Font Màgica i girar a mà dreta. 

METRO: línies 1 i 3, amb parada a Espanya 

FGC: Línies L8, S33, S4, S8, R5 i R6, amb parada a 

Espanya 

BUS: 

Línies 13 i 150, amb parada davant de CaixaForum 

Línies 9, 27, 50, 65, 79, 91, 109 i 165, amb parada a 

pl. d'Espanya 

Línies D20, H12, V7, L72, L80, L81, L86, L87 i L95, amb parada a pl. d'Espanya 

Valor afegit: estant a Montjuïc, podeu aprofitar per a complimentar la visita al CaixaForum 

amb la diversa oferta d’oci de la muntanya. Amb el bus 193 (entre d’altres) us podeu 

desplaçar per tot el parc, anant fins la zona olímpica (estadi, torre de comunicacions, palau 

Sant Jordi), el castell, els jardins Botànic, Verdaguer, el Poble Espanyol, la Font del Gat, la 

piscina olímpica... per a totes les edats recomanem anar a dinar als jardins Joan Brossa, 

on hi ha tots els elements necessaris per a gaudir d’una bona estona d’esbarjo. 

https://www.educaixa.com/ca/verano;jsessionid=2980040949F799C5B42535D71C2F24D4
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l’activitat Espectacle 

UN BOSC A LA PARET 

Descripció En aquest concert quatre intèrprets ens descobriran els 

sons que s’amaguen en un bosc, on qualsevol soroll es 

converteix en una possibilitat musical. Mitjançant la 

utilització de mecanismes sonors autònoms i un sistema de 

so envoltant crearem un espai on la música i l’escenografia 

es fusionen. Preparats per obrir les oïdes i aprendre a 

escoltar de nou? 

Edats De 5 a 11 anys 

Horari Del 3 al 5 de juliol 

De 10.30 a 11.30 h i de 12.00 a 13.00 h 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per a persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

Nom de l’activitat Espectacle 

THAT’S A MUSICAL! 

Descripció Quatre joves amants dels musicals s'assabenten que un 

teatre de la ciutat llençarà material de musicals. Al 

magatzem hi troben restes d'escenografia, vestuari i 

attrezzo. Tot plegat els conduirà a fer un viatge per la 

història contemporània del musical americà. 
Edats De 5 a 16 anys 

Horari Del 10 al 13 de juliol 

De 10.30 a 11.30 h i de 12.00 a 13.00 h 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

Nom de l'activitat Taller 

EL MURAL DE SOL LEWITT: colors i formes en 

moviment 

Descripció Splat!, el gran mural de l’artista Sol LeWitt que presideix el 

vestíbul de CaixaForum, convida els infants a explorar el 

moviment i els colors amb el cos. 

Edats De 4 a 8 anys. 

Horari Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre 

De 10:30 a 12:30 (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 
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Nom de l'activitat Taller 

ENTRE PARETS. Transformem l’espai! 

Descripció  Una paret sempre és una bona font d'inspiració. Imagina si 

en tens més d'una! Aquest taller proposa transformar no tan 

sols les parets, sinó també l'espai que es crea entre elles. 

Però com es pot modificar un element que sembla rígid i 

inamovible? Amb materials elàstics i colorits crearem 

col·lectivament noves maneres d'entendre l'espai i tindrem 

una experiència plàstica i lúdica alhora. 

Amb materials elàstics i colorits crearem col·lectivament 

noves maneres d'entendre l'espai i tindrem una experiència 

plàstica i lúdica alhora. 

Edats De 4 a 12 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

De 10:30 a 12:30 (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

 

Nom de l'activitat Taller 

BLAUS MARINS 

Descripció  Quants blaus necessitaries per poder pintar el mar? De què 

depèn la tria d'una tonalitat o d'una altra? I com es pot fer 

per ser fidels a la natura de l'aigua: transparent, reflectant, 

fluida? Quin de tots és el blau marí? 

El taller convida a descobrir la riquesa dels blaus del mar. 

Després de contemplar obres de paisatges marins, els 

participants crearan representacions utilitzant material de 

diferents tons de blau. 

Edats De 4 a 7 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

De 10:30 a 12:30 (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 
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Nom de l'activitat Taller 

UNA FESTA A LA CUINA 

Descripció Un amic em va explicar que, quan l'altre dia al matí va anar 

a buscar el pot per escalfar la llet, es va trobar dins l'armari 

un minipastís d'aniversari amb les espelmes enceses i tot. 

D'on va sortir? 

Els participants en aquest taller ajudaran a investigar 

l'origen d'aquest misteri. Per fer-ho, posaran "banda sonora" 

a aquesta història tot treballant conceptes musicals bàsics i 

utilitzant cassoles, coberts, paelles i tota mena 

d'instruments musicoculinaris. 

Edats De 4 a 7 anys. 

Horari Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre 

De 10:30 a 12:30 (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

Nom de l’activitat Taller 

VEUS I RITMES D’ÀFRICA 

Descripció En aquest taller ho passarem molt bé muntant un petit 

repertori de música africana on combinarem moviments, 

cançons a veus i percussió corporal!! 

Edats De 6 a 12 anys 

Horari Del 25 al 29 juny, del 9 al 27 juliol i del 3 al 7 setembre 

De 10.30 a 12.30 h (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

Nom de l’activitat Taller 

SWING 

Descripció  El swing està de moda. Aquest estil de jazz originari dels 

EUA en els anys 20 torna a ser popular un segle després a 

través dels seus diferents tipus de ball: lindy-hop, claqué, 

xarleston... En aquest taller els nens i joves podran 

descobrir aquest fascinant món i entrar en contacte amb 

els contagiosos ritmes i melodies del swing. 

Edats De 5 a 12 anys 

Horari Del 25 al 29 de juny i del 3 al 7 de setembre 

De 10.30 a 11.30 i de 12.00 a 13.00 h 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 



Activitats d’Estiu 2018 
 

25 

 

Nom de l’activitat Taller 

ATREVEIX-TE A SER MAG! 

Descripció Comparteix un matí amb els nostres mags i coneixeràs 

alguns dels seus secrets. Construireu jocs de màgia, 

practicareu trucs senzills i sabràs què cal fer per arribar a 

ser mag. Però sobretot us ho passareu molt bé!!! 

Edats De 6 a 12 anys 

Horari Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre 

De 10:30 a 12:30 (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

Nom de l’activitat Taller de CIRC 

Descripció Endinsa’t en l’art del circ i descobreix-ne les seves 

tècniques començant a practicar el teu primer número 

d’equilibris, acrobàcies o malabars. Exercicis sorprenents 

que ens deixaran bocabadats! 

Edats De 6 a 12 anys 

Horari Del 9 al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre 

De 10:30 a 12:30 (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

Nom de l'activitat Taller 

FES TEATRE! 

Descripció Des de petits tenim una disposició natural per a la imitació i 

per a l'activitat dramàtica, que s'expressa a través del joc. 

En aquest taller els nens i nenes es poden començar a 

relacionar amb el teatre i conèixer-ne les formes més 

essencials. 

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari Del 25 al 29 de juny i del 9 al 27 de juliol 

De 10.30 a 12.30 h (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 
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Nom de l'activitat Taller d’emprenedoria 

CAIXALAB EXPERIENCE 

Descripció Els nois i noies podran gaudir d'activitats interactives 

conduïdes per un educador/a, en les quals aprendran el 

concepte d'emprenedoria i les característiques i els valors 

d'una actitud emprenedora. Despertarem habilitats 

emprenedores i potenciarem la seva capacitat d'iniciativa! 

Edats A partir de 12 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

Una hora i mitja de durada, horari a convenir 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

Nom de l'activitat Visita-taller a l’entorn de 

L’EDIFICI MODERNISTA 

Descripció Coneixerem part de la història de la ciutat a través de 

l'arquitectura d'aquest edifici i ens sorprendrem escoltant el 

ritme musical de les façanes i fent els nostres propis 

dissenys. Qui s'hi anima? 

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

De 10.30 a 12.30 h (amb pausa per esmorzar) 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

Nom de l'activitat Visita-taller a l’exposició 

FARAÓ. REI D’EGIPTE 

Descripció 

 

Els atributs i símbols que acompanyaven un faraó en l’antic 

Egipte ens parlen d’una figura que va ser molt més que un 

rei. A través de les activitats i de l’observació de les peces 

més importants de l’exposició, els nens i joves descobriran 

les seves múltiples facetes: la seva relació amb el territori i 

amb els deus, les seves funcions com a governant, com  a 

gran sacerdot i com a cap de l’exèrcit, la seva vida familiar 

a palau i, també, els seus secrets millor guardats per a la 

seva vida eterna. 

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

Una hora i mitja de durada, horari a convenir 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 
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Nom de l'activitat Visita-taller a l’exposició 

EN LA PELL DEL FARAÓ 

Descripció 

 

En l’antic Egipte, als faraons se’ls representava d’una 

manera especial, diferent a la resta dels egipcis. A sobre del 

cos portaven corones, vestits i ornamentacions que eren 

símbols del seu poder, mentre que en les mans podien portar 

objectes que formaven part de les seves tasques com a reis. 

En aquesta visita taller els més petits coneixeran alguns 

d’aquest objectes i els manipularan per descobrir el seu 

significat i altres misteris. 

Edats De 4 a 7 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

Una hora de durada, horari a convenir 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

Nom de l'activitat Visita-taller a l’exposició 

TURBULÈNCIES 

Descripció Aquesta exposició ens proposa mirar i entendre el món on 

vivim a través d'una selecció d'obres d'art contemporani de 

la col·lecció de la Fundació "la Caixa". En aquesta visita 

taller, els infants i els joves podran participar de les 

preguntes i les reflexions que els artistes del nostre temps 

ens formulen a través de diverses disciplines com la pintura 

o la videoinstal·lació. 

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari Del 20 de juliol al 7 de setembre (agost inclòs) 

Una hora i mitja de durada, horari a convenir 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 
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Nom de l'activitat Visites comentades a les exposicions en curs i a l’edifici: 

FARAÓ. Rei d’Egipte 

TURBULÈNCIES 

UNA CERTA FOSCOR 

EDIFICI MODERNISTA 

Descripció Una visita guiada per cada exposició, on l’educador/a 

presenta les obres i el seu context, i estimula la capacitat 

d’observació dels joves. 

Edats A partir de 12 anys. 

Horari Del 25 de juny al 7 de setembre (agost inclòs) 

Una hora de durada, horari a convenir 

Màx./min. participants Grups de 30 persones, màxim. 

Preu 18,00€/grup 

50% al setembre 

Observacions Consultar si l’activitat està adaptada per persones amb 

discapacitat psíquica. 

 

 

 Mateix preu des de 2012!!! 
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6. CASTELL DE GELIDA 

Datat del segle X, el Castell de Gelida és un castell de frontera del Penedès, 

format per un conjunt emmurallat, amb torres de defensa, i l'església 

romànica de Sant Pere. Construït dalt d'una formació rocosa, des del castell 

podreu gaudir de magnífiques vistes de Montserrat i la plana del Penedès. 

Gràcies a la seva restauració i els treballs de sensibilització pedagògica, el castell és una 

molt bona opció per a acostar l’època medieval als nostres infants i joves. Visites guiades, 

tallers, titelles, jocs, tot per a fer-nos amb la història d’aquesta fortificació. 

 

Adreça: Camí del Castell s/n, 08790 Gelida. 

Pàgina web: www.castellgelida.org 

Tipus d’activitat: educativa. 

Grup d’edat: entre 3 i 16 anys. 

Preu base: el preu oscil·la entre 

3,50€ i 4,00€, segons l’activitat. 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: els monitors i 

acompanyants entren de franc. El 

recinte no és adaptat per a persones 

de mobilitat reduïda. Algunes 

activitats són adaptables per a 

persones amb discapacitat psíquica (Es prega consultar-

ho a l’hora de fer la reserva per a concretar les 

possibilitats). 

Com arribar: fins a Gelida s’hi pot arribar amb la Renfe 

(R4, 3 zones des de Barcelona). Des de l’estació de tren 

fins al nucli urbà es pot agafar un autobús que uneix 

l’estació del tren amb el poble (el funicular nomes 

funciona els caps de setmana). Cal baixar a la parada del 

C. Circumval·lació (CAP) que és la que queda mes propera 

al Castell. 

Si veniu amb autocar, es pot arribar fins a 5 min. del 

castell, per l'autopista AP-7 i la carretera comarcal c-

243b. 

http://www.castellgelida.org/
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Valor afegit: si bé la visita al castell i les activitats que s’hi fan sols ocupen el matí, podeu 

complimentar-ho amb una ruta per la població de Gelida, el casc antic i el seu ric llegat 

modernista (www.modernismealtpenedes.com) o per les fonts del voltant. Gelida també 

compta amb una piscina municipal per si us hi voleu refrescar. 

De cara al dinar, si feu pícnic, es recomana anar a la Font de Sant Miquel, a escassos 10 

minuts del castell (lloc ombrívol, amb aigua potable, jocs infantils i amb els lavabos del 

poliesportiu al costat). També hi ha un parc infantil a peu del castell, amb bancs, font, 

pista de bàsquet i zona de jocs infantil. A més, hi ha arbres que donen una mica d'ombra, 

i fins les 15:00h poden disposar dels lavabos del Centre d'Interpretació. 

 
 
 
Activitats ofertades: 
 

VISITES GUIADES AL CASTELL. 

 
 

Nom de l'activitat Visitem al castell jugant 

Descripció 

Consisteix en realitzar el recorregut pel recinte del castell 

mitjançant jocs i proves que permetran als nens i nenes 

comprendre l'edifici del castell i conèixer les persones que 

hi van viure d’una manera divertida. 

Edats De 6 a 12 anys. 

Horari De 10:00 a 14:00 hores 

Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

Preu 3,50€/infant. 

Observacions La durada aproximada és de dues hores. 

 
 

http://www.modernismealtpenedes.com/
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ACTIVITATS 

 

Nom de l'activitat Les aventures d’en Gelidet 
Descripció Mitjançant un conte interactiu i el follet Gelidet, els infants 

coneixeran la història del castell de Gelida i tota la gent que 

hi va viure. Després els infants fan un taller a escollir entre 

la recerca de les peces d’una armadura per tot el recinte o 

l’elaboració d’una carota d’un dels personatges del conte.  
Edats De 3 a 5 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 
Preu 4,00€/infant. 
Observacions Durada aproximada d’una hora i trenta minuts. 

 
 

Nom de l'activitat El conte de la fetillera del castell 
Descripció Mitjançant un teatre de putxinel·lis s’explica la història de 

la gent que habitava un castell medieval. Al finalitzar la 

representació els nens i nenes hauran de buscar un cofre 

perdut pel castell. 
Edats De 3 a 5 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 
Preu 4,00€/infant. 
Observacions Durada aproximada d’una hora i trenta minuts. 

 
 

Nom de l'activitat El setge del castell 
Descripció Mitjançant un joc es recrea un atac al castell tot aprenent 

els diferents tipus d’armes i les estratègies militars 

utilitzades a l’època medieval. 
Edats De 6  a 12 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 
Preu 4,00€/ infant. 
Observacions Durada aproximada dues hores. 

 
 

Nom de l'activitat Jocs medievals 

Descripció Descobriran i coneixeran quines activitats de lleure es 

realitzaven a l'Edat mitjana i l'origen antic d'alguns dels jocs 

tradicionals i populars actuals: bitlles, tir amb arc, joc de les 

anelles, alquerc de nou o joc del moli i el joc de la oca.  

Edats De 6  a 12 anys. 

Horari De 10:00 a 14:00 hores 

Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

Preu 4,00€/ infant. 

Observacions Durada aproximada dues hores. 
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VISITES GUIADES AL CASTELL + TALLER 

Nom de l'activitat Visita guiada al castell + taller 
Descripció La visita es planteja com a introducció i complement a un 

taller, per tal que els nens i nenes puguin realitzar el taller 

tenint unes nocions bàsiques del castell i de la seva història. 
Edats De 6 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 
Preu 4€/infant  
Observacions La durada aproximada és de dues hores  

 
 
 

Els tallers que podeu triar són: 
 

Nom de l'activitat Taller d’herbes remeieres 
Descripció S’introdueix als nens i les nenes en el coneixement de les 

plantes i en els diferents usos que tenien a l’època medieval. 

S'elabora un remei casolà i un saquet d’herbes aromàtiques, 

tot utilitzant les plantes autòctones que creixen vora el 

castell 
Edats De 6 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

 

Nom de l'activitat Fent parets 
Descripció Durant la realització del taller, els infants es podran 

endinsar en la descoberta de les tècniques constructives de 

l’època medieval. El taller consisteix en la construcció d’un 

mur encofrat que reprodueix les muralles del castell de 

Gelida.  
Edats De 6 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 

 

Nom de l'activitat Construint arcs 
Descripció En la realització del taller, els infants es podran endinsar en 

la descoberta de les tècniques constructives de l’època 

medieval. El taller consisteix en la construcció d’un arc de 

mig punt com els de l’església del castell. 
Edats De 8 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

 

 Mateix preu que estiu 2017 
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7. CIRCUIT D’AVENTURA I DE MAQUETES – 
CATALUNYA EN MINIATURA  

Un parc temàtic que ens permet visitar, a pas de gegant, tot el país en 

només un matí. Des dels monuments modernistes de Gaudí, fins la serra de 

Montserrat o el Monestir de Ripoll, tot es troba en aquest espai inaugurat el 

1983 i reformat i ampliat any rere any. Per aprendre arquitectura, geografia catalana i 

sobretot, per estimar el nostre patrimoni; és aquesta una bona alternativa per fer una 

excursió de tot el dia. 

 

Adreça: Can Balasch s/n, 08629 Torrelles de Llobregat. 

Pàgina web: www.catalunyaenminiatura.com 

Tipus d’activitat: Lúdic-educativa. 

Grup d’edat: per totes les edats. 

Preu base:  El preu oscil·la entre 

6,50€/infant a 12,00€/infant depenent 

del circuit. El preu dels monitors és 

gratuït. 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: El Bosc Animat és un 

circuït d’aventura dins del parc de 

Catalunya en Miniatura, amb tirolines, 

ponts de mico, escales penjants, .... i requereix roba i calçat còmodes. Els monitors i 

monitores entren gratuïtament arreu. El parc té zona de pícnic per a poder fer el dinar. 

Tota l’exposició de maquetes està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. En les 

activitats d’aventura, abans es desenvolupa una prèvia informativa per a ensenyar els 

consells i tècniques de seguretat. Per a adaptar els circuïts d’aventura a persones amb 

discapacitat psíquica, es prega consultar abans.  

Com arribar:  

En transport públic des de Barcelona, es pot agafar 

un autobús de la companyia “Soler i Sauret” línia 62. 

L’origen es troba a C/ Riera Blanca cantonada 

Travessera de les Corts. Baixant a l’última parada, el 

parc està a 5 minuts caminant. 

En tren, l’estació més propera és la de Sant Vicenç 

dels Horts dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, des d’on es pot agafar un autobús cap a 

Torrelles. 

http://www.catalunyaenminiatura.com/


Activitats d’Estiu 2018 
 

34 

 

Valor afegit: el parc en sí ja és una visita de tot el dia. Igualment, si voleu, en les 

instal·lacions us podeu quedar a fer pícnic. Si us hi acosteu el primer cap de setmana de 

juny, a Torrelles es celebra la Festa de la cirera.  

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat 
Visita al circuit de maquetes de Catalunya en 

Miniatura 

Descripció 
Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb  l’accés a 

la zona de pícnic. 

Edats A partir dels 3 anys 

Horari A partir de les 10 del matí 

Màx./min. participants No hi ha límit de grup 

Preu 6,5€/infant (preu exclusiu per Federació) 

Observacions 

Durada aproximada de la visita lliure: una hora i trenta 

minuts. Activitat adaptable per a persones amb discapacitat 

(consultar). 

 

Nom de l'activitat Visita lliure + circuit infantil d’aventura 

Descripció 

Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic, juntament amb un circuit d’aventura pels 

petits. 

Edats De 4 a 7 anys. 

Horari A partir de les 10 del matí.  

Màx./min. participants La capacitat màxima del circuit és de 100 infants. 

Preu 10€/ infant (preu exclusiu per federació) 

Observacions 

Durada aproximada del circuit és de 45 minuts, i una hora i 

trenta minuts de visita lliure. Activitat adaptable per a 

persones amb discapacitat (consultar). 

 

Nom de l'activitat 
Visita Lliure al circuit de maquetes + 1 circuit  

d’aventura mitjà o extrem 

Descripció 

Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic, juntament amb un circuit d’Aventura pels 

arbres de dificultat mitja i extrem. 

Edats A partir dels 8 anys o 1.30 m d’alçada 

Horari Arribada al parc a les 10 del matí. 

Màx./min. participants 
La capacitat màxima dels circuits d’aventura és de 200 

infants. 

Preu 12€/infant (preu exclusiu per Federació) 

Observacions 

Durada aproximada del circuit d’aventura: una hora i trenta 

minuts  més una hora i trenta minuts de visita lliure a les 

maquetes. Els monitors i monitores també poden gaudir de 

l’activitat dels arbres. 
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Nom de l'activitat Visita lliure + Activitat de Aïgua + Viatge en tren  

Descripció Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic, més activitat d’aigua, “pesca la bola del 

teu color”, i viatge en tren panoràmic.  

Edats De 3 a 6 anys. 

Horari A partir de les 10 del matí.  

Màx./min. participants No hi ha límit de grup 

Preu 8€/ infant (preu exclusiu per federació) 

Observacions 

Durada aproximada de la visita lliure: una hora i trenta 

minuts. Durada de la activitat de aigua aprox 20 minuts i 10 

minuts de viatge en tren panoràmic.  

 

Nom de l'activitat Visita Exposició de maquetes dinamitzada   

Descripció Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic. La visita a la exposició de maquetes estarà 

dinamitzada per un monitor que explicarà anècdotes... 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari A partir de les 10 del matí.  

Màx./min. participants No hi ha límit de grup 

Preu 8€/ infant (preu exclusiu per federació) 

Observacions 

Durada aproximada de la visita dinamitzada: una hora i 

trenta minuts. Activitat adaptable per a persones amb  

discapacitat  (consultar).  

Per ser esplais de la Federació: 

 Es regala en totes les activitats el viatge amb el tren panoràmic de 10 

minuts de durada. És una activitat addicional que agrada als infants de 

totes les edats. 

 Preu exclusiu per als Esplais de la Federació 
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8. CITILAB 

El Citilab és una aposta interessant, perquè els infants i joves experimentin 

amb la tecnologia, estimulant la seva capacitat creativa i innovadora. Amb 

una important quantitat de recursos tecnològics, aquest centre està cridat a ser un espai 

didàctic de referència pel que fa a les TIC, la programació y la robòtica.   

 

Adreça: Pl. Can Suris, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat 

Pàgina web: www.citilab.eu 

Tipus d’activitat: Lúdic-

educativa. 

Grup d’edat: a partir de 8 anys. 

Preu base:  6,00 €/infant 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: El centre està 

adaptat a nivell d’accessibilitat 

física. Les activitats no estan 

pensades per persones amb 

ceguesa, amb problemes auditius o 

amb discapacitats psíquiques. 

Com arribar: per arribar-hi en transport 

públic hi ha diverses maneres possibles: 

per una banda, com s’indica al mapa, es pot 

arribar en metro (L5) o Rodalies (línia 4, 

direcció Cornellà) i fer una passejada fins 

allí. O si preferiu el bus, a la carretera de 

Sant Joan Despí us hi deixa el 95. 

Finalment, just davant de la plaça hi ha una 

parada del TramBaix, línies T1 i T2 

Fontsanta-Fatjó. 

Valor afegit: si teniu necessitat d’acabar 

d’omplir el dia, just davant del Citilab hi ha 

el parc de la Infanta, un lloc ideal per 

quedar-se a fer pícnic. Allí a prop, a més, hi 

ha també el parc de les Aigües, anomenat 

així per ser en origen els jardins annexes a 

la planta d’extracció d’aigua d’Agbar des de 

l’aqüífer subterrani.  

http://www.citilab.eu/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Tecnoestiu/Tecnohivern 

Descripció 

Després d’una breu presentació del centre, es realitzen dues 

activitats i es crea un vídeo al plató de televisió del Citilab. 

Les activitats estan dissenyades per endinsar-se en el món 

de les noves tecnologies des d'un vessant lúdic, pràctic i 

creatiu. 

Aquest any es treballarà en la construcció de dispositius 

interactius fent servir plaques de control micro:bit. Es 

tracta d'una placa amb moltes possibilitats, ja que 

incorporen un munt de leds, botons, sensors per detectar 

moviments com els que porten mòbils o fins i tot una 

brúixola. La primera activitat es centrarà a veure les 

possibilitats de la paca i com programar-la amb un entorn 

de blocs gràfic i senzill. A la segona part es deixa marge 

per treballar la creativitat i es construeix una joguina, 

mascota o invent interactiu. 

Finalment a l'InventaTV, els participants hauran d'explicar 

al plató com s'han desenvolupat els tallers.  D'aquesta 

forma aprenen a elaborar i narrar una història, a parlar 

davant d’una càmera i descobreixen el funcionament d’un 

plató de televisió. El resultat final es publicarà al videoblog 

del Tecnoestiu. 

Edats A partir de 8 anys  

Horari De 10h a 13h  

Màx./min. participants Mínim 10 màxim 30 (2 grups de 15) 

Preu 6,00€/infant 

Observacions 

La durada total és de tres hores dividides en dues activitats 

de 70 minuts, complementades amb el taller de InventaTV. 

Hi ha una pausa per esmorzar. 

 
 
 Mateix preu des de 2012!!! 
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9. COSMOCAIXA  

En el que era un antic asil per a cecs de Josep 

Domènech i Estapà s’hi va encabir el Museu de la Ciència de l’Obra social “la Caixa”. 

Després de la remodelació finalitzada el 2003, el Cosmocaixa ha estat valorat contínuament 

com “el millor museu viu d’Europa”, un espai en constant evolució, dinàmic, interactiu al 

100% per a infants i joves. Una oportunitat única per a acostar la ciència de forma 

entretinguda i captivadora. 

 

Adreça: c/ Isaac Newton 26, 08022 Barcelona. 

Pàgina web: www.educaixa.com 

 

Tipus d’activitat: lúdic-educativa. 

Grup d’edat: a partir de 3 anys. 

Preu base: Entrada al Museu+Activitat 1€ per nen. Per cada activitat extra es paga 0.50€ 

més.  

Modalitat de reserva: a través de la Federació. 

Observacions: les activitats es desenvolupen del 26 de juny al 7 de setembre. El museu 

està completament adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda, no hi ha cap barrera arquitectònica. 

Els monitors i monitores entren gratuïtament segons 

la ràtio 1:10; en el cas de persones amb discapacitat 

psíquica la ràtio disminueix (consulteu-nos a l’hora de 

fer la reserva). El museu disposa d’espais amplis a 

l’aire lliure per a fer-hi pícnic, si així ho desitgeu. 

Com arribar: Amb transport públic, podeu usar les 

línies de bus núm. V13, V15, 22, 60, 73, 75. El bus 

196 us deixa davant mateix del Museu. Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya Estació CosmoCaixa-Av. 

Tibidabo. Si aneu amb transport privat, el centre 

disposa d’un ampli aparcament. 

https://multimedia.caixabank.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/cosmocaixa_barcelona/cosmocaixa_news_2016_17/ca/index.html
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Valor afegit: el pati del museu és ideal per a acabar de passar el dia i dinar de pícnic. Ara 

bé, també us podeu desplaçar als propers jardins de la Tamarita (a la plaça Kennedy, junt 

als FGC), un dels parcs més macos de la zona alta de Barcelona (antic jardí particular obert 

al públic el 1994). Aquest espai disposa d’àrees d’ombra per a les hores caloroses i zones 

de joc infantil. 

 

Nom de l'activitat Visita lliure 

Descripció 

Visita lliure a les diferents exposicions, permanents o 

temporals del museu. 

Edats A partir de 3 anys. 

Horari 
De dilluns a divendres 

Del 26 de juny al 7 de setembre. 

Màx./min. participants 
Sense limitació específica (depèn de l’àmplia capacitat total 

del museu). 

Preu 0,50€ per nen 

Observacions Activitat adaptada per a persones amb discapacitat psíquica. 

 

 

 

Nom de l'activitat Taller: lluc, el samaruc 

Descripció 

 

 

Saps què són els samarucs? Com són i on viuen? 

El Lluc és un samaruc molt eixerit que està delirós per 

explicar-nos la seva descoberta: com n’està d’amenaçada 

la seva espècie. Aquest petit samaruc està convençut que 

si ens acompanyes, tot pescant i jugant amb reptes 

d’aigua, podràs esbrinar com ajudar-lo en la seva missió: 

garantir la seva supervivència i la de la seva espècie. 

No et perdis aquest taller ple de petites aventures 

comandades per en Lluc, el samaruc. 

Edats De 3 a 6 anys. 

Horari 
Del 3 al 20 de juliol. De dilluns a divendres, a les 11.00 i a 

les 12.00 h 

Màx./min. participants Grups de 30 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’1 hora.  
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Nom de l'activitat 
Teatre científic: El porquet que volia veure el món des 

de dalt 

Descripció Us presentem un espectacle d’ombres xineses ple 

d’emocions i poesia: un conte que us convida a viure les 

aventures que un porquet afronta en el seu viatge nocturn 

cap al naixement d’un nou dia; un conte que parla de la 

profunda amistat que hi pot haver entre els humans i els 

animals, un conte on un dels protagonistes és un nen que 

es diu Bernat i el seu desig més gran és tenir un animal de 

companyia. 

Edats De 3 a 6 anys. 

Horari 
Del 10 al 20 de juliol de dimarts a divendres a les 10.30 i 

12.00 h 

Màx./min. participants Grups de 75 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’1 hora. 

 

 

 

Nom de l'activitat Taller: “RodaBot”, el robot viatger 

Descripció 

 

 

En RodaBot és un robot tímid que, captivat en veure uns 

infants jugar, un bon dia va decidir que volia marxar per 

descobrir com juguen els nens i nenes d’arreu del món. 

En aquest taller podràs conèixer aquest fantàstic 

personatge i muntar en RodaBot, un petit titella que 

podràs personalitzar com més t’agradi. I, si deixes volar la 

teva imaginació, veuràs com roda, roda i roda pels camins 

del món. 

Edats De 3 a 6 anys. 

Horari 
Del 3 al 20 de juliol, de dimarts a divendres a les 11.00 i 

12.00h 

Màx./min. participants Grups de 30 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions 

 
Durada aproximada d’1 hora.  
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Nom de l'activitat Taller: Autòmats, els rebesavis dels robots 

Descripció 

 

 

En aquest taller descobrireu els mecanismes clàssics que 

han format part de la història de la tecnologia: palanques, 

politges, engranatges, eixos i elements de transmissió de 

moviment. Es podran muntar 10 autòmats construïts 

artesanalment en fusta i metall, amb moviments de tota 

mena. Una forma diferent d’introduir-se en els 

automatismes, com a pas previ del muntatge de robots, tot 

construint parts fonamentals dels personatges i donant-los 

moviment. 

Edats Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 

Horari 
Del 2 al 20 de juliol, de dilluns a divendres, a les 11.00h i 

12.00 h 

Màx./min. Partic. Grups de 30 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’1 hora.  

 

 

 

Nom de l'activitat Criptografía: Desxifrant codis secrets 

Descripció 

 
Coneixes formes per ocultar missatges secrets? En aquesta 

activitat et reptem a codificar i a descodificar missatges de 

forma anàloga amb un dispositiu inspirat en la famosa 

màquina de xifrar Enigma, inventada en la Segona Guerra 

Mundial. A través d’aquesta activitat lúdica, aprendràs 

sobre la història de la criptografia i la seva importància 

avui en dia per protegir les xarxes globals d’informació i la 

privadesa dels ciutadans en un món d’informació ubiqua. 

Edats De 7 a 14 anys. 

Horari 
Del 3 al 20 de juliol, de dimarts a divendres a les 10.00 i 

12.00h  

Màx./min. partic. Grups de 30 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora. 
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Nom de l'activitat Click 

Descripció 
Descobrirem a través del joc com són les bombolles, per què 

es mouen els vaixells, com es comporta el vent... i després, 

amb un educador, compartirem el resultat de les 

descobertes que feu. 

Edats De 3 a 6 anys 

Horari 
Del 25 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres a les 

11.00h i 12.00h 

Màx./min. partic. Grups de 30 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora.  

 

om de l'activitat Toca toca! 

Descripció 

Coneixerem i tocarem alguns éssers vius que habiten a la 

Mediterrània, als deserts i a la selva. 

Edats Per totes les edats 

Horari 
Del 2 al 20 de juliol, i del 3 al 7 de setembre, de dilluns a 

divendres a les 10.00h i 12.00h 

Màx./min. partic. Grups de 40 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions 

Durada aproximada 1 hora. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica (es prega consultar en 

fer la reserva). 

 

Nom de l'activitat Planetari Bombolla 

Descripció 

Un espai creat especialment per despertar la curiositat dels 

més petits sobre el món de l’astronomia. 

Edats De 3 a 8 anys 

Horari 
Del 25 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres a les 

10.00h i 11.00h 

Màx./min. partic. Grups de 30 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada de 1 hora.  
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Nom activitat Planetari: El somni de volar 

Descripció 
Esbrina com l'ésser humà ha anat desvelant els misteris 

del vol, des de l'antiguitat fins als nostres dies, i 

descobreix com l’increïble somni de volar, una cosa que la 

humanitat sempre havia anhelat, finalment es va poder fer 

realitat. 

Edats A partir dels 8 anys. 

Horari 
Del 27 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres a les 

13.00h 

Màx./min. Grups de 80 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions 

Durada aproximada 1hora. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica (es prega consultar en 

fer la reserva). 

 

 

 

Nom activitat Planetari: El Cel de la Cloe 

Descripció 

 

La Cloe ens vol ensenyar a tots les coses sorprenents que 

hi ha al cel. 

Coneixeràs el Sol, amb els seus raigs lluminosos; la Lluna, 

que es pot veure tant de dia com de nit, i les estrelles, de 

diferents colors, mides i edats. Sabies que les estrelles 

sembla que s'agrupen formant figures que anomenem 

constel·lacions? T'agradaria descobrir aquest fantàstic món 

ple d'herois, déus i monstres? 

I la Cloe tampoc no s'oblida dels planetes que donen voltes 

al voltant del Sol... 

Edats De 3 a 7 anys. 

Horari 
Del 27 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres a les 

12.00 h 

Màx./min.  Grups de 80 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions 

Durada aproximada 1 hora. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica (es prega consultar en 

fer la reserva). 
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Nom activitat Creactivity 

Descripció 
Els nenes podran treballar, investigar, dissenyar, crear... 

amb diversos materials i tecnologies, descobrint el món 

que els envolta d’una manera nova i intuïtiva. Un espai on 

podran practicar “l’art de pensar amb les mans” 

Edats A partir dels 7 anys 

Horari 
Del 26 de juny al 20 de juliol i del 3 al 7 de setembre, de 

dimarts a divendres a les 10.00h 

Màx./min.  Grups de 50 persones per torn. 

Preu 0,50€/infant. 

Observacions 

Durada aproximada 1 hora. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica (es prega consultar en 

fer la reserva). 

 

 Mateix preu des de 2012!!! 
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10. CRAM 

El Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) és un hospital on 

els animals marins amenaçats (tortugues, aus, dofins, etc.) segueixen el 

seu procés de recuperació fins que es troben en condicions de tornar al mar.  

Durant la vostra visita al centre, podreu conèixer quines  són les amenaces que afecten a 

les espècies marines i  la manera d’afrontar-les amb una mirada esperançadora.   

També descobrireu qui treballa a favor de la conservació del medi marí arreu del món, 

aprendreu com el CRAM contribueix en aquesta tasca i coneixereu de ben a prop els 

nostres pacients i les seves històries.  

  

Adreça: Passeig de la Platja 28-30, 08820, El Prat del Llobregat (Barcelona)  

Pàgina web: www.cram.org 

Tipus d’activitat: educativa. 

Grup d’edat: a partir de 3 anys 

Preu base:  

Visita Guiada: 180€/grup (fins a 25 infants, 2 monitors 

gratuïts per grup). Per cada infant extra, entre els 25 i 

30 nens, preu unitari de 7,8€/nen. 

Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 infants, 2 

monitors gratuïts/per grup). Per cada nen extra, entre 

els 25 i 30 nens, preu unitari de 10,20€/nen. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: El centre està adaptat a persones amb 

mobilitat reduïda.  

Com arribar:  amb autocar, anant per la ronda de llevant 

i agafant la carretera de la platja. 

amb transport públic:  

a) agafar RENFE i baixar a l’estació del Prat del 

Llobregat (R2, R2 Nord i R2 Sud). De l’estació, 

l’autobús PR3 arriba fins a la platja (al costat del 

CRAM); 

 

http://www.cram.org/
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b) agafar el METRO Línia 9 fins a l’estació del Parc Nou. De l’estació, l’autobús PR3, 

arriba fins a la platja (al costat del CRAM); 

L’autobús PR3 funciona durant els següents períodes: 

- Del 24 de març al 30 de Setembre,  només arriba els dissabtes, diumenges i festius.  

- De l’1 de Juny al 14 de Setembre, tots els dies. 

La freqüència de pas és de 30 minuts.   

Podeu consultar a:  

https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/Galeria/1/201803/201803220922344861_PR3x2.png 

http://www.elprat.cat/actualitat/noticies/partir-de-dissabte-el-bus-pr3-ens-torna-portar-la-platja-0 

Valor afegit: Us recomanem la possibilitat de completar la visita al CRAM, amb una 

passejada pels entorns, que pertanyen als espais naturals del Delta del Llobregat, així com 

aprofitar per anar a la platja del Prat del Llobregat, on podreu jugar i banyar-vos. La platja 

disposa de serveis, àrea de joc i guinguetes.  

 

 

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat 
ELS TUGUETS T’ENSENYEN EL CRAM 

(Visita- Conte) 

Descripció 

A través de la història de la Flora i els seus fills, els tuguets, 

coneixereu moltes coses de les què els passa als animals del 

mar, descobrireu el CRAM i veureu  quins pacients tenim 

recuperant-se!  

Edats Grups d’infants de 3 a 6 anys  

Màx./min. participants Grups de 25-30 persones, màxim 3 grups simultanis. 

Preu 
180€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 2 monitors 

gratuïts/per grup). Per cada nen extra, entre els 25 i 30 

nens, preu unitari de 7,8€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora. 

 

  

https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/Galeria/1/201803/201803220922344861_PR3x2.png
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Nom de l'activitat 
El dofí Ulisses necessita ajuda! 

(Visita + joc de simulació) 

Descripció 

L’Ulisses, un dofí que ha perdut la seva familia, ens demana 

auxili. Participareu en una simulació del rescat d’un dofí com 

si fóssiu un veritable equip de salvament! Entre tots 

l’ajudarem! 

Edats De 3 a 6 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 2 grups simultanis. 

Preu 

Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 

 

 

Nom de l'activitat 
Troba les tortugues del CRAM! 

(Visita + joc de pistes) 

Descripció 

A partir de diferents proves en què descobrireu moltes coses 

de les tortugues marines (què mengen, com són, com les 

rescaten, quins problemes tenen...) aconseguireu saber on 

són les que tenim al CRAM i les anirem a veure! 

Edats De 3 a 6 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 2 grups simultanis. 

Preu 

Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 
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Nom de l'activitat 
Visita Dinàmica 

(Visita – joc de pistes) 

Descripció 

Voleu descobrir que és el CRAM? Teniu ganes de conèixer els 

animals que s’estan recuperant i que us expliquem perquè 

són aquí?  

De manera divertida i participativa, resolent pistes en grup, 

visitareu tots els racons del CRAM!  

Edats Grups amb nois i noies de 7 a 12 anys  

Màx./min. participants Grups de 25-30 persones, màxim 3 grups simultanis. 

Preu 
180€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 2 monitors gratuïts/per 

grup). Per cada nen extra, entre els 25 i 30 nens, preu unitari 

de 7,8€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i trenta minuts.  

 

 

Nom de l'activitat 
Qui són els pacients del CRAM?  

(Visita + joc de proves) 

Descripció 

 

 

En petits grups i per mitjà de proves, els nois i noies hauran 

de demostrar les seves habilitats com si fossin biòlegs i 

veterinaris! Així aconseguiran treure l’entrellat de quins 

animals es curen al CRAM i com ajudar-los.  

Edats De 7 a 12 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 2 grups simultanis. 

Preu 

Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 
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Nom de l'activitat 
Els taurons en perill?  

(Visita + joc de proves) 

Descripció 

Després de descobrir quines són les problemàtiques dels 

taurons, us convertireu en els protagonistes de la seva 

realitat: sereu pescadors, naturalistes, compradors... El 

futur d’aquests animals estarà a les vostres mans! Vosaltres 

decidiu!  

Edats De 7 a 12 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 3 grups simultanis. 

Preu 

Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 
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11. GRANJA AVENTURA PARK  

Vine a viure un dia bestial  

GRANJA D’AVENTURA PARK és un parc d’oci educatiu on conèixer, respectar, 

aprendre, experimentar i divertir-se en els diferents espais que l’integren: La 

Granja, zona de granja on poder conèixer i interactuar amb diferents famílies d’animals. 

L’Aventura entre els Arbres, zona de circuits d’aventura, activitats a l’aire lliure que 

combinen habilitat, aprenentatge i natura amb ponts tibetans, tirolines, xarxes, escales, 

ponts penjants entre d’altres. Espai aventura amb tirolines i lianes per a nens de més de 

6 anys. Taller d’animals exòtics, on aprendran curiositats i tocaran serps, llangardaixos, 

aràcnids etc, i molt més!!! 

 

Adreça: Camí Ral del Suro, nº 2, Viladecavalls 08232 a només 2 km de TERRASSA  

Pàgina 

web:www.granjadaventurapark.com 

Tipus d’activitat: Lúdic-educativa. 

Grup d’edat:d’1 a 14 anys. 

Preu base: 9,90€ (opció bàsica) 10’40€ 

(opció refresca’t) amb les activitats 

incloses.  

(10% de descompte tots els dilluns) 

Modalitat de reserva: a través Federació. 

Observacions: Granja d’Aventura Park és un espai per a treballar l’educació basada en 

l’experiència i les aptituds; un lloc on descobrir una manera de viure respectuosa amb 

el medi ambient i on adquirir noves eines per tal de 

potenciar i desenvolupar aptituds emocionals, 

psicomotores i d’interacció social amb els animals i la 

natura. Oferim activitats a persones amb discapacitat 

i podem adaptar-nos per realitzar activitats/tallers a 

mida. 

Com arribar: nord-oest del nucli urbà de 

Viladecavalls, municipi situat a la part est de Terrassa 

a una zona anomenada La Tendera i situat en un 

terreny de 32000m2 de vegetació típica del litoral 

català. Es pot accedir per l’autopista C58 i per la nova 

B40 – encara en construcció-. Només a 2km del nucli 

urbà de Terrassa i a poc més de 9Km del nucli urbà 

de Sabadell.  
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Valor afegit: Granja d’Aventura Park és un parc únic en el seu disseny fen-te sentir com 

en un conte, un espai envoltat de natura on els infants podran interactuar amb animals, 

fer esport, divertir-se, viure de molt a prop el món de les hortalisses i jugar. Tot en un 

mateix espai. 

Un parc que s'adapta a les necessitats dels clients i on ells mateixos poden organitzar les 

seves pròpies activitats. Un parc on els més petits gaudiran d'un dia inoblidable!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=NLJesccUcsM 

 

 

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita al parc amb totes les activitats incloses 

Descripció 

Hi ha dues tarifes que donen dret a l’entrada i a l’ús de les 

instal·lacions. 

OPCIÓ BÀSICA: totes les activitats lliures 

OPCIÓ REFRESCA’T: tote les activitats lliures + activitat 

dirigida d’aigua Aquack! 

Les activitats són autònomes, i a cadascuna hi ha un/a 

monitor/a per assegurar que l’activitat es desenvolupa 

correctament. 

Els grups han d’anar acompanyats dels seus monitors. 

Edats a partir dels 18 mesos i fins als 14 anys. 

Horari 

Obert de 10h fins a les 16h  

Les activitats lliures es poden realitzar d’11h a 15:30h. La 

resta del temps es pot gaudir de les zones de joc lliure i picnic 

Màx./min. 

participants 
Mínim 30 pax. Màxim 400 pax per dia. 

Preu 
9,90€ (O. bàsica) - 10’40€ (O. Refresca’t). Monitors gratuïts 

(10% de descompte tots els dilluns!!!) 

Observacions Zones de joc lliure, sorrals i joguines, zona de picnic i parking 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NLJesccUcsM
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Les activitats que podeu trobar són: 

ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE:  

 Granja 
Coneix de ben a prop els habitants de la nostra granja: els ases, els cavalls, els porquets, la vaca 
Ramona i molts més t’estan esperant! Descobreix com són les seves cases, quins són els seus 
costums i un munt de curiositats més!!! 

 Espais de toca-toca d’animals de granja 
Gaudeix del contacte més directe amb els animals de la nostra granja: porcs, cavalls, cabretes, 
ovelles, etc.. Tres espais on els podràs veure de prop i interactuar amb ells de la manera més 
divertida possible 

 Dóna de menjar als animals de la granja de 3 a 16 anys 
El granger Roger i la grangera Vera han de repartir tot el menjar dels animals de la granja i sols 
no ho poden fer! Vine a ajudar-los a donar de menjar  a conills, porcs, cavalls, ases, gallines, 
oques, ànecs, ovelles, cabres o altres animals que t’estan esperant! 

 Hort 
Coneix el món de les fruites i les verdures al nostre hort i gaudeix d’un espai on podràs aprendre 
com un/a autèntic/a pagès/a les curiositats i característiques més divertides! 

 Planta el teu primer enciam de 3 a 8 anys 
Vols saber el que sent un pagès de veritat? Vine a plantar el teu primer enciam amb nosaltres!!!  
Per fer-ho farem servir les nostres pròpies mans i les eines d'un veritable horticultor: un test, 
sorra, planter i aigua! Un cop tinguem el nostre enciam plantat, només ens caldrà arrodonir el 
taller decorant amb retoladors de diferents colors i enganxar gomets en el nostre test fins a que 
quedi al nostre gust. Però l'experiència no acaba aquí... l'hauràs de regar força durant uns dies 
per a que creixi fort i es pugui convertir en una bona amanida!  

 Circuits entre els arbres  
Els nens i nenes d’entre 1 i 12 anys sou els protagonistes d’aquest espai. Haureu d’aguantar 
l’equilibri entre els ponts, xarxes, ziga-zaga, etc. I demostrar la vostra valentia i força sobretot a la 
tirolina final! 

 Lianes 
Vine a gaudir de l’espai més aventurer del nostre parc! Els nens i nenes majors de 6 anys i els/les 
monitors/es més atrevits/des podreu demostrar que sou els/les reis/reines de la selva al nostre 
circuit de lianes! 

 Tirolines 
Si tens més de 6 anys, viu en primera persona l’aventura de deixar-te anar a les dues tirolines de 
més de 40m!!  Descarregaràs tota la teva adrenalina i gaudiràs de la màxima velocitat!  

 De tronc a tronc 
Per a gaudir de la natura en estat pur, vine a provar el nostre circuit fet amb troncs i posa a prova 
les teves eines psicomotrius i d’equilibri.  

 Toca-toca i exhibició d’animals d’arreu del món de 3 a 6 anys 
Si vols conèixer els animals més divertits i curiosos del parc, no us podeu perdre aquest viatge 
arreu del món de la mà d’un/a dels/de les nostres monitors/es! Us ensenyarem des d’un conill 
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porquí fins a una petita serp! Aprendreu on viuen, què mengen, d’on venen... També us 
explicarem curiositats interessants i si us atreviu... els podreu tocar!!  

 Toca-toca i exhibició d’animals exòtics de 7 a 16 anys 
Vols conèixer un munt d’animals exòtics?   En aquest taller descobrireu el increïble món de les 
serps, els llangardaixos, les iguanes i molt més… 

Descobriràs moltes de les seves curiositats!! Què mengen, d’ on venen, quina temperatura els hi 
agrada... Segur que ets molt valent i  t’atreveixes a tocar-los! 

 Zona de jocs d’aigua: ja sabem que a l’estiu fa moooooooooooolta calor, és per això que us 
proporcionarem materials bàsics per a fer jocs d’aigua i us farem una proposta de jocs per les 
diferents edats! Gaudiu refrescant-vos!!! 

 

ACTIVITAT DIRIGIDA 

Amb l’opció Refresca’t us inclou també aquesta activitat (45’): 

 Aquack! (novetat!!!!) 
Ufffffffffffff!!! Quina calor!!!! Si voleu fugir de la calor de l’estiu alhora que us ho 
passeu d’allò més bé, no us podeu perdre l’activitat d’aigua que hem preparat per 
vosaltres! Deixeu-vos caure pels nostres lliscadors i gaudiu de l’activitat més 
refrescant del parc! 

Per aquesta activitat és imprescindible portar banyador, xancletes lligades i tovallola. 

 

 

 

 10% de descompte tots els dilluns!!! 
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12. ILLA FANTASIA  

Ubicat a 18 km de Barcelona, el parc aquàtic més emblemàtic de Catalunya 

combina una oferta lúdica i educativa per passar un gran dia . 

Una bona opció de lleure per nens i nenes per passar un dia inoblidable gaudint 

de 22 atraccions 3 macro piscines i una gran zona de pícnic.  

 

Adreça: Finca Mas Brassó s/n, 08339 

Vilassar de Dalt. 

Pàgina web: www.illafantasia.com  /  

Xarxes socials: Facebook, Twitter i 

Instagram 

Tipus d’activitat: Lúdica. 

Grup d’edat: Totes les edats. 

Preu base: Del 9 de juny al 11 de 

setembre de 2018 a 8.50€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: Per cada 10 infants i joves, 1 monitor o monitora gratuït. Els monitors i 

monitores que no entrin dins la ratio, el cost de l’entrada serà de 8,50€ (no podrà superar 

el numero de monitors i monitores addicionals el numero d’infants totals).  

Promoció per als monitors i monitores acompanyants:1 menú gratuït i una guixeta 

gratuïta cada dos.  

Promoció per als infants: una invitació per cada infant per tornar a venir acompanyat d’un 

adult de pagament. 

En el cas de grups amb persones amb discapacitats físiques o psíquics, es pot tenir una 

ratio de gratuïtat de fins a 1 cada 5 (consulteu a la Federació a l’hora de fer la reserva). 

Les instal·lacions estan preparades per a persones amb mobilitat reduïda, no així 

adaptades les atraccions. 

NOVETAT: Enguany Illa Fantasia inaugura una nova Àrea d’oci, amb tobogans 

renovats, punts de restauració y dos impressionants noves atraccions aptes per 

als més valents. 

http://www.illafantasia.com/
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Com arribar: Situat entre Premià de Mar i Vilassar de Dalt, just al 

costat de l’autopista a pocs quilometres de Barcelona. La millor 

manera d’arribar és amb autocar o transport privat. Si opteu pel 

transport públic, l’opció més viable és agafar la línia R1 de Renfe i 

baixar a l’estació de Premià de Mar. D’allà al parc hi ha un servei 

gratuït de bus llançadora amb el següent horari: 9:30 a 18h (juny i 

setembre) i 9:30 a 19h (juliol i agost), amb una periodicitat de 15 

minuts (de 14h a 16h el servei d'autobús romandrà parat).  

Valor afegit: La visita a l’Illa Fantasia ocupa tot el dia inclús es pot 

dinar de forma gratuïta a la zona de pícnic que te el parc.  

Igualment es pot complementar la visita a Illa Fantasia amb les platges de Premià i Vilassar 

per a acabar de passar el dia, platges que estan sota el control de l’Agència Catalana de 

l’Aigua per a garantir-ne la qualitat ambiental. 

Cada dijous durant els mesos de juliol i agost contarem amb una proposta atrevida a la 

vegada que lúdica que consistirà amb un programa d’animació al parc, dirigit al públic 

infantil i adolescents.  

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Entrada al parc Illa Fantasia 

Descripció Entrada al parc aquàtic durant tot el dia. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari De 10:00 a 18:00h juny i setembre. 

De 10:00 a 19:00h juliol i agost. 

Màx./min. participants Sense límit. 

Preu Del 9 de juny al 11 de setembre de 2018:  8.50€/infant 

Observacions Els monitors entren gratis en una ràtio 1:10, arribant a ser 

1:5 en els grups amb persones amb discapacitat (segons el 

grau).  

Els monitors que no entrin dins la ratio, el cost de l’entrada 

serà de 8,50€ (no podrà superar el numero de monitors 

addicionals el numero d’infants totals) 

Menú gratuït pels monitors/es acompanyants. 

Invitació per cada nen/a per tornar a venir 

acompanyat d’un adult de pagament  

Guixeta gratuïta 1 per cada dos monitors. (Novetat) 

 Mateix preu des de 2012!!! 

 Promoció exclusiva per als esplais de la Federació Catalana de l’Esplai: 
o Preus exclusius per als esplais de la federació, i preu d’adult a 8.50h 
o 1 menú gratuït per als monitors i monitores acompanyants 
o 1 invitació per cada infant per tornar a venir acompanyat d’un adult de pagament 
o NOVETAT!!! 1 guixeta gratuïta cada dos monitors i/o monitores  
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13. KAPLA, TALLER DE CONSTRUCCIONS  

Kapla és un joc de construcció francès format per petits llistonets 

de fusta de pi sense cap sistema de fixació. A través d’aquest joc 

pedagògic els infants començaran un procés de construcció que els permetrà arribar a 

grans construccions. Us proposem realitzar en el vostre propi esplai una jornada de tallers 

de construcció on tothom hi te cabuda. 

Adreça: L’animador es desplaça des d’El Vendrell al local de l’esplai per a realitzar la 

jornada de tallers. Es necessari disposar d’un espai ampli (per a uns 20 infants són 

necessaris uns 20m2) 

Pàgina web: www.kaplacat.cat 

Tipus d’activitat: lúdico-educativa  

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: 3.2€/infant.  

 Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions:. Els infants de l’esplai 

s’organitzen en grups d’un màxim de 20 

participants (el millor es organitzar-los 

per edats). 

Poden haver tants grups com sigui necessari. 

Cada grup, sota la direcció de l’animador especialista amb el 

Kapla, participarà en un taller d’1h de durada. Durant aquesta 

hora en primer lloc es durà a terme una petita presentació del 

Kapla i de les tècniques de construcció. Després seran els propis 

infants els que construiran des de ponts fins a castells o tot tipus 

d’animals. El treball en grup, i l’esforç de tothom serà necessari 

perquè l’espai es transformi en un mon màgic tot fet de fusta. 

Els grups s’organitzaran des del grup dels més petits al grup dels 

més grans durant el dia, o els que siguin necessaris. Al final de 

tots els tallers es convidarà als infants a participar en la 

destrucció de les construccions fetes, ja que el Kapla és un joc 

efímer i és tan important aprendre a construir com 

aprendre a desmuntar les construccions 

Com arribar: L’animador es desplaçarà fins a l’esplai amb 

tot el material necessari, arribarà una hora abans de l’inici 

dels tallers. Si es volgués es podria organitzar una petita 

exposició per les famílies al final de la jornada. En aquest 

cas l’animador es podria quedar durant 30 minuts més. El 

transport de l’animador no està inclòs en el preu.  



Activitats d’Estiu 2018 
 

60 

 

Valor afegit: El Kapla és un joc que desperta la curiositat. A través de l’organització 

d’elements en l’espai i del joc es busca treballar aspectes com la concentració o l’equilibri. 

A més a més els tallers i el fet de jugar en grup ajuda a treballar la comunicació i les 

relacions entre els infants. En definitiva ensenya que amb el treball ben fet i l’esforç de 

tothom es poden acomplir grans objectius. 

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Taller de construcció KAPLA 

Descripció Tallers de 1h de durada en grups de 20 nens. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari En funció de les necessitats de l’esplai 

Màx./min. participants 

Grups màxim d’uns 20 infants aproximadament, tenint en 

compte que es poden organitzar diversos grups de manera 

simultània (si hi ha espais diferents) o en diferent horari. 

Preu 
Activitat: 3.2€/infant. Preu amb IVA 

Transport: 0.4€/km a comptar des del Vendrell 

Observacions 

A banda del preu per infant es facturen com a despeses de 

desplaçament 0.4€ el Km (Preu sense Iva). Es realitzaran 

propostes individualitzades 

(*) Si esteu interessats en l’activitat, Kapla Catalunya pot realitzar pressupostos 

individualitzats per a cada petició, però sempre a través de la Federació. Per a la 

presentació d’una proposta seran necessaris el nombre d’infants participants 

(aproximadament) i l’adreça del lloc on es realitzarà el taller. 

 

 Mateix preu des de 2015 
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14. MARINELAND  

Marineland consta de dos tipus de parc diferents. El primer és un parc 

Zoològic amb exhibicions de dofins, aus exòtiques i lleons marins i 

l'altra part és Parc Aquàtic per tota la família. És una bona combinació 

entre una oferta lúdica i una educativa. 

 

Adreça: Ctra. Malgrat a Palafolls s/n 08389 

PALAFOLLS  

Pàgina web: www.marineland.es 

Tipus d’activitat: Lúdic-educativa. 

Grup d’edat: per totes les edats. 

Preu base:  10,50€ GRUP CASAL amb reserva 

prèvia 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: el recinte és 

adaptat a persones amb mobilitat 

reduïda. A les piscines no hi ha 

accés per a persones amb 

discapacitat física. 

Els monitors entren gratuïtament 

en una ràtio 1:10 resta monitors 

fora ràtio preu 10.50€ 

Com arribar:  

En tren des de Barcelona, Rodalies Línia R1.  

Un cop allà es pot agafar un bus des de Santa Susanna 

(parada bus al costat de Renfe).  

L’horari de sortides del Bus cap a Marineland és 

temporada baixa 10.25h i 12:15h, en temporada alta 

9.50h, 11:00 i 12:00h.  

L’Horari de tornada des de Marineland és temporada 

baixa 17.30h i temporada alta 17h i 18h. Per grups 

autobús amb reserva prèvia.  

Valor afegit: el parc aquàtic en sí ja és una visita de tot el dia. Igualment, si voleu, podeu 

anar a visitar el poble del costat anomenat Blanes entre d’altres pobles de la costa gironina. 

http://www.marineland.es/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita lliure Marineland 

Descripció Inclou les visites a les diverses instal·lacions del complex: 

les del parc aquàtic i les del parc zoològic, així com les 

exhibicions d’Aus exòtiques, lleons marins i dofins.  

Edats Per a totes les edats 

Horari Temporada baixa: del 14/05 al 22/06/2018 i del 03/09 al 

23/09/2018 

Horari del parc: de 10:30h a 17:30h. 

 

Temporada alta: del 23/06 al 02/09/2018 

Horari del parc: des de 10:00h a 18:30h. 

 

Exhibicions d’aus exòtiques:  a les 11:00 i 15:30 

Exhibicions de lleons marins: a les 12:00 i 16:30  

Exhibicions de dofins: a les 12:30 i 17:00. 

Màx./min. participants Sense límit 

Preu 10,50€ per persona  

Gratuït 1 monitor cada 10 infants 

Observacions Durada aproximada de la visita és de tot el dia 

 

 Mateix preu des de 2014 

  



Activitats d’Estiu 2018 
 

63 

 

15. MASIA DE CAN JULIANA 

Can Juliana és un espai envoltat de natura on 

desenvolupar activitats d’esport i aventura. Una masia del segle XIII en mig de 40 

hectàrees de terreny per a gaudir d’activitats entretingudes per a diferents edats. 

Gimcanes per als petits, excursions guiades per monitors de natura, jocs d’aventura (tir 

amb arc, dards, parc d’aventura, ...), tot d’activitats a gaudir en la natura per passar un 

gran dia a l’aire lliure. 

 

Adreça: crta. Sant Feliu (BV-1249) s/n km.2. 08211  Castellar del Vallès. 

Pàgina web: http://www.canjuliana.com 

Tipus d’activitat: lúdic-esportiva. 

Grup d’edat: entre 3 i 16 anys. 

Preu base: el preu varia entre 

8,80€ i els 11€ 

Modalitat de reserva: a través 

de Federació. 

Observacions: els monitors i 

monitores entren de manera 

gratuïta. Els espais de la masia 

estan adaptats a les persones 

usuàries amb mobilitat reduïda. 

La masia disposa de zona de 

pícnic. 

Com arribar: s’hi arriba només en transport privat. Venint des de Sabadell cal agafar la 

carretera B-124 vers Castellar del Vallès, travessar tota la població i en sortir-ne, trencar 

a mà esquerra per prendre la carretera B-1249. 

A pocs quilòmetres trobareu la indicació del 

trencall que us durà a veure la casa (altre cop a 

mà esquerra). 

Valor afegit: l’entorn natural és incomparable, 

més tenint en compte la proximitat als nuclis 

urbans del Vallès. Completar l’estada a la masia 

amb una excursió pels boscos propers i el dinar 

a l’aire lliure és una gran opció. 

http://www.canjuliana.com/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Gimcanes d’exploradors, pirates i follets 

Descripció Joc de pistes pel bosc fins trobar un tresor 

Edats De 3 a 10 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de 20/25 infants. 

Preu 8,80 €/infant. 

Observacions 
La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. 

 

Nom de l'activitat Tirolines 

Descripció Recorregut pels arbres de la zona 

Edats A partir dels 8 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Mínim 8 nens 

Preu 11 €/infant. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és d’una hora. 

 

Nom de l'activitat Laberint Multijocs 

Descripció 
Compendi d’activitats esportives, amb bàsquet, futbol, tir 

amb arc, dards, golf i jocs d’intel·ligència. 

Edats A partir de 6 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de 20/25 infants. 

Preu 8,80€/infant. 

Observacions 

La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. El nivell i tipologia dels jocs varia segons l’edat del 

grup. Activitat adaptada a persones usuàries de mobilitat 

reduïda i discapacitat psíquica. 

 

Nom de l'activitat Gimcana del “tirachinas” gegant 

Descripció 

Es una activitat per fer en grup, cal venir preparat perquè 

us convertireu en cavallers, haureu de tombar un castell 

construït per l'equip contrari, utilitzant totes les estratègies 

possibles. 

Amb aquesta activitat aconseguirem consolidar el grup i 

divertir-nos.  

Edats A partir de 6 anys 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grup mínim per fer l'activitat 8 persones. 

Preu 8,80€/infant 

Observacions 

La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. 

La podeu practicar amb família, amb els amics, l'escola, 

l'empresa 
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Nom de l'activitat Gimcana boom 

Descripció 

Gimcana amb lluita de gladiadors. 

Jocs amb les boles zorb. 

La conquista de la bandera. 

El rodeo (joc de resistencia) 

El franco tirador. 

Busca mines. 

Edats A partir de 14 anys 

Horari 10h/12h/17h 

Màx./min. participants  

Preu 22€/infant. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és de  2 hores. 

 

 

Nom de l'activitat Orientació 

Descripció 

Els i les joves viuen una experiència nova d’autogestió, ja 

que en la seva troballa de les diferents fites únicament, 

disposen d’un mapa, una brúixola i la seva capacitat 

d’orientar-se enmig del bosc. 

Edats D’11 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de 20/25 infants. 

Preu 11€/infant. 

Observacions 

La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. Activitat adaptable a persones usuàries de mobilitat 

reduïda i discapacitat psíquica (consultar). 

 

 Mateix preu des de 2016 
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16. MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE 

BARCELONA (MACBA) 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) va obrir les seves 

portes el 28 de novembre de 1995. D’aleshores ençà s’ha consolidat internacionalment 

com un model en art contemporani: d’una banda, la seva col·lecció ha experimentat un 

creixement considerable, que a hores d’ara permet traçar un recorregut pels principals 

referents artístics de l’actualitat; de l’altra, ha desenvolupat unes línies de treball que l’han 

posicionat com a centre clau en l’àmbit de la recerca i la reflexió del fet artístic. 

 

Adreça: Plaça dels Àngels, 1 08001 Barcelona               Pàgina web: www.macba.cat  

Tipus d’activitat: Lúdica i d'aprenentatge 

Grup d’edat: Activitat per a nens i nenes de 6 

a 12 anys 

Preu base: 40 euros/grup (màxim 15 

nens/es) 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: El MACBA està compromès amb 

el foment de la cultura i entén que l'accessibilitat és un dret fonamental de les persones.  

La inclusió del concepte d’accessibilitat en les dinàmiques de treball del Museu serveix per 

ampliar el nombre de persones que poden treure el màxim profit de la visita i gaudir de 

l'experiència artística.  

El MACBA suggereix programes educatius integradors que incorporen recursos adaptats a 

la diversitat d’usuaris.  

Des del convenciment que l’art ha d’actuar com un element 

cohesionador i integrador que permeti a tots els ciutadans poder 

gaudir d’una experiència artística de qualitat, el MACBA està 

desplegant un programa d’accessibilitat amb la voluntat i l’objectiu 

de garantir aquest dret fonamental de les persones en tots els àmbits 

(humà, arquitectònic i de continguts), fins que pugui assolir 

l’Accessibilitat Universal.  

El Museu, que des de la seva construcció està adaptat 

arquitectònicament, va integrant elements de comunicació sense 

barreres en tots els àmbits de la senyalització. 

Com arribar: http://www.macba.cat/ca/informacio-practica  

 L1, L2 (Universitat) i L3 (Catalunya o Liceu) 

http://www.macba.cat/
http://www.macba.cat/ca/informacio-practica
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 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 37, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 

68, 91, 120, 121, 141, H12, Aerobús 

 Totes les línies (Catalunya) 

 Plaça Catalunya (Renfe) 

Valor afegit: Al Museu hi ha sempre un grup d'educadors a qui podeu preguntar dubtes 

sobre les exposicions, les activitats o la millor manera d’organitzar-vos la visita.  

Com a ens públic, el MACBA assumeix la responsabilitat de transmetre l’art 

contemporani, oferir una multiplicitat de visions i generar debats crítics sobre l’art i la 

cultura, una missió que aspira a integrar públics cada vegada més amplis. Cal entendre 

el MACBA, doncs, com una institució oberta perquè els ciutadans hi trobin un espai de 

representació pública. Si a això s’hi afegeix la vocació educativa, la voluntat d’innovació, 

el compromís de preservar el patrimoni i de treballar en xarxa amb d’altres institucions, 

la suma dels objectius situa el MACBA al capdavant del sistema de l’art contemporani a 

Catalunya, alhora que consolida Barcelona com a capital i referent internacional. 

 

 

  

Nom de l'activitat Amb lupa 

Descripció 

Amb lupa és un taller de descoberta i es planteja com un joc de 

pistes on el museu esdevé un món imaginari per explorar. De la mà 

d’uns personatges de ficció, descobrirem que el museu és un gran 

organisme viu que respira, que té una pell per separar el dins del 

fora, que observa i escolta, que estableix connexions amb les obres 

i persones que hi habiten. Perquè sovint allò petit és tan important 

com allò que es veu a primer cop d’ull. Us convidem a convertir-vos 

en exploradors per descobrir quins objectes s’hi amaguen. 

Edats 
de 6 a 12 anys 

Horari i programa Dilluns, dijous i divendres del 25 de juny al 27 de juliol, 10h 

Durada de l'activitat: 2 h 30 min (inclou pausa per esmorzar) 

Màx./min. part 
2 grups de 15 nens/es/grup 

Preu 
40 euros/grup (15 nens/es). Consulteu les beques adreçades a 

centres i casals que presentin una situació econòmica limitada i/o 

amb perfil de risc d’exclusió. 

Observacions 
Sota demanda, aquesta activitat també s'ofereix en anglès. 
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17. MUSEU DE LA XOCOLATA 

En ple centre de Barcelona, el Museu de la Xocolata és un dels museus 

més demandats per la quitxalla per la seva combinació entre activitats 

lúdiques i educatives.  

A part de l’ excel·lent i més completa exposició sobre el cacau de tota Europa. El Museu 

posa a disposició dels visitants la possibilitat de realitzar tallers de pastisseria on els nens 

i nenes podran jugar i experimentar i finalment endur-se les seves elaboracions cap a casa 

(o menjar-se-les pel camí). 

 

Adreça: C/ Comerç 36, 08003 Barcelona. 

Pàgina web: www.museuxocolata.cat  

Tipus d’activitat: lúdic-educativa. 

Grup d’edat: a partir de 3 anys. 

Preu base: veure activitats concretes. 

Modalitat de reserva: a través de Federació 

Catalana de l’Esplai. 

Observacions: Els monitors entren gratis. El museu està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda, així com part de les activitats estan pensades per a que també les puguin 

fer discapacitats psíquics. 

Com arribar: Amb transport públic, 

les parades de metro més properes 

són L4 Jaume I i L1 Arc de Triomf. La 

parada de la Renfe Rodalies més 

propera és Arc de Triomf. Si us hi 

voleu acostar amb bus, les línies més 

properes són: 14, 39, 40, 41, 42, 51, 

120 i 141. 

Valor afegit: Normalment, la visita 

al museu es pot complimentar 

aprofitant la presència propera del 

Parc de la Ciutadella, espai ideal per dur els infants a dinar i per a què gaudeixin d’una 

estona d’esbarjo. Dintre del Museu no hi ha un espai per dinar, es pot aprofitar el mateix 

Parc. 

Depenent de la tipologia de joves que tingueu, recomanem la visita a la “manzana friky”, 

compresa entre el passeig de Sant Joan, Ronda Sant Pere i els carrers Ausiàs March i 

Bailèn, on podran fer safareig sobre tot tipus de subcultura de còmic i jocs. 

  

http://www.museuxocolata.cat/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Fruites amb xocolata 

Descripció 

Activitat sensorial en la qual es potència el sentit del gust. 

Els nens, amb l’ajuda d’una monitora, treballaran amb 

diferents fruites i faran els seus propis bombons amb 

xocolata desfeta. 

Edats De 0 a 3 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

Màx./min. participants 15/ 20 persones. 

Preu 15,00€/infant. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora. Activitat adaptada per a 

discapacitats psíquics. 

 

 

 

Nom de l'activitat El dolç món de la Xispeta de Cacau 

Descripció Visita dinamitzada al museu de la mà dels contes i jocs que 

ens farà la Xispeta del Cacau. 

Edats De 3 a 6 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

Màx./min. participants Grups recomanats de 15-25 persones. 

Preu 8,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora. 

 

 

 

Nom de l'activitat Artistes de la Xocolata 

Descripció 

Taller on els infants crearan una figura de xocolata a partir 

de les explicacions sobre l’origen, característiques i 

manipulació del cacau. 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

Màx./min. participants Grups recomanats de 15-25 persones. 

Preu 7,70€/infant. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora. Activitat adaptada per a 

discapacitats psíquics. 
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Nom de l'activitat Descobridors del cacau 

Descripció 

Dividits en maies i asteques, els infants són participants 

d’una història fabulosa prenent com a fil conductor la història 

i el procés de fabricació de la xocolata. 

Edats De 6 a 12 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores.  

Màx./min. participants Grups recomanats de 15-25 persones. 

Preu 8,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora.  

 

 

 

Nom de l'activitat Fes de Pastisser 

Descripció 
Taller on els infants aprendran les nocions bàsiques de 

pastisseria elaborant postres típics catalans. 

Edats De 6 a 12 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores.  

Màx./min. participants Grups recomanats de 15 persones. 

Preu 16,65€/infant. 

Observacions Durada aproximada de dues hores.  

 

 

 

Nom de l'activitat Visita guiada al museu 

Descripció 
Visita al museu amb guia que explicarà sobre els orígens del 

cacau, tradicions catalanes o certes figures exposades. 

Edats A partir de 12 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores.  

Màx./min. participants Grups recomanats de 15-25 persones. 

Preu 7,50€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora. 
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Nom de l'activitat Xocolating  

Descripció 

Per convertir-te en un professional de la xocolata, s’elaboren 

diverses peces: una rajola, piruletes i dos classes de 

bombons diferents. 

Edats A partir de 16 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores.  

Màx./min. participants Grups recomanats de 15 persones. 

Preu 20,00€/infant. 

Observacions 
Durada aproximada de dues hores. Activitat adaptada per a 

discapacitats psíquics. 

 

 

 

Nom de l'activitat Taller de Piruletes 

Descripció 

Taller on els infants crearan piruletes originals i divertides. 

Elaboraran piruletes de xocolata negra, blanca i amb llet, 

decorades amb espècies, fruits secs i fruita.   

Edats A partir de 8 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

Màx./min. Participants Grups recomanats de 15 persones. 

Preu 18€/infant. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora i trenta minuts. Activitat 

adaptada per a discapacitats psíquics. 

 

 

 

Nom de l'activitat Tast de Xocolata 

Descripció 
Els joves aprendran a distingir 4 varietats diferents de 

xocolata, les seves característiques i com s’han de tastar. 

Edats A partir de 12 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

Màx./min. participants Grups recomanats de 15-25 persones. 

Preu 9,00€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora. 
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Nom de l'activitat Ciència i Xocolata 

Descripció 

Experimentem, en les 3 etapes com són els canvis d’estat a 

la xocolata dins d’un context científic (flotació, solidificació i 

esquitxos). Es manipula la xocolata per observar els canvis 

d’estat, els participants coneixen a través de l’explicació i el 

contacte d’aquest aliment com a producte derivat del cacau 

un ventall de perspectives interessants sobre el món de la 

xocolata i els seus components. 

Edats A partir de 9 anys. 

Horaris De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

Màx./min. participants Grups recomanats de 15-25 persones. 

Preu 8,00€/infant. 

Observacions Durada aproximada d’una hora. 
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18. MUSEU EGIPCI DE BARCELONA 

El Museu Egipci de Barcelona ofereix tot un seguit d’activitats lúdiques 

i alhora pedagògiques destinades als més petits de la casa. En el decurs de les mateixes 

els infants tenen l’ocasió de descobrir alguns dels secrets dels faraons, de les mòmies, dels 

jeroglífics i dels déus dels antics egipcis.  

 

 

Adreça: València, 284. 08007 Barcelona. 

Pàgina web: http://www.museuegipci.com 

Tipus d’activitat: lúdic-educativa 

Grup d’edat: a partir de 5 anys. 

Preu base: 8,00€/infant, els 

monitors tenen entrada gratuïta. 

Modalitat de reserva: a través de 

la Federació. 

Observacions: És imprescindible 

realitzar la reserva amb un mínim 

de 15 dies d’antelació.  

Com arribar:  és aconsellable que 

aneu en transport públic.  

 

7, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 39, 43, 44, 

45 i 47.  

 

L2, L3, L4 Passeig de Gràcia i L5 

Diagonal. 

 

Passeig de Gràcia. 

 

Provença o  Plaça Catalunya. 

 

http://www.mibamuseum.com/
http://www.mibamuseum.com/
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Valor afegit: el Museu Egipci de Barcelona es troba al cor de l’eixample barceloní dins 

d’una zona cèntrica i turística. La seva col·lecció privada d’art egipci és una de les més 

importants d’Europa.  

A més l’entitat ha rebut el segell de Qualitat Educativa que 

atorga l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona – Consell 

d’Innovació Pedagògica.  

 

Activitats ofertades 

 

Nom de l'activitat Descobreix el món dels antics egipcis 

Descripció Mitjançant una visita per les sales del museu, els participants 

tenen l’ocasió de descobrir les mòmies, les estàtues de 

faraons i els tresors que es troben dins dels espais 

expositius.  

Les troballes es complementen amb un taller relacionat amb 

la momificació i els jeroglífics.   

Edats A partir de 5 anys. 

Horari De 10h a 17h 

Màx./min. participants Mínim: 12 persones i màxim 120 persones 

Preu 8,00€/ infant 

Observacions 
És imprescindible realitzar la reserva amb un mínim de 15 

dies d’antelació. 

 
  Mateix preu des de 2013!!! 
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19. MUSEU TORRE BALLDOVINA 

La Torre Balldovina és un edifici de gran interès històric que mostra diverses 

expressions arquitectòniques fruit de les transformacions sofertes al llarg del temps, 

i és representatiu de l'evolució de la ciutat. 

 

Adreça: Plaça de Pau Casals, s/n 08922 Santa Coloma de Gramenet 

Pàgina web:www.gramenet.cat/museutorreballdovina. 

Tipus d’activitat: educativa. 

 

Grup d’edat: per totes les edats, depèn 

de l’activitat triada. 

 

Preu base: Entre 6,50 €/infant i 8,50 

€/infant 

 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Alguns tallers es poden concretar de fer a l’esplai, però el preu del viatge 

dels monitors no entra dintre del preu final. El museu està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda, així com part de les activitats estan pensades per a que també les puguin 

fer discapacitats psíquics així com part de les 

activitats estan pensades per a que també les puguin 

fer discapacitats psíquics. 

Com arribar: Amb transport públic, les parades de 

metro més properes són Santa Coloma L1 (la 

vermella) i la nova parada de la L9 (la taronja) Can 

Peixauet. 

Valor afegit: Normalment, la visita al museu es pot 

complimentar aprofitant els magnífics jardins que hi 

trobem al Museu, espai ideal per dur els infants a 

dinar i per a què gaudeixin d’una estona d’esbarjo. 

  

http://www.gramenet.cat/museutorreballdovina
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Viatjant pel món 

Descripció Els nens i nenes viatjaran pel món coneixent els trets més 

característics del país on provenen els diversos jocs. 

Viatjarem a Hawai, ballarem i ens guarnirem al Marroc, 

jugarem al ladrillo, ens maquillarem a la Xina, farem ioga i 

tai-txi i jugarem a cricket (segons les edats dels nens i 

nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix 

d’aquest número per grup, és necessari un altre monitor i 

incrementa el preu). 

Preu 6,50 €. Preu mínim de 162,50 € per grup. 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores).  

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 

 

 

 

 

Nom de l'activitat Un dia a la prehistòria 

Descripció Els nens i nenes viatjaran al passat convertint-se en homes 

i dones de la prehistòria (el Paleolític i el Neolític). 

Treballarem amb el sílex, farem pintura rupestre, ens farem 

un penjoll, moldrem blat, caçarem i ens pintarem la cara 

(segons les edats dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix 

d’aquest número per grup, és necessari un altre monitor i 

incrementa el preu). 

Preu 6,50 €. Preu mínim de 162,50 € per grup. 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores).  

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 
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Nom de l'activitat Un dia al món dels ibers 

Descripció Els nens i nenes viatjaran al passat convertint-se en homes i dones 
d’època ibera. Ens farem una moneda ibera, moldrem blat, pintarem una 
ceràmics, escriurem en iber (segons les edats dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. 
participants 

Com a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix d’aquest 
número per grup, és necessari un altre monitor i incrementa el preu). 

Preu 6,50 €. Preu mínim de 162,50 € per grup. 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores).  

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el transport) o el 

Museu. 

 

Nom de l'activitat Qui eren els ibers? 

Descripció Visita a un Poblat Ibèric del Puig Castellar, un típic poblat de cim 

de turó. Un cop acabada la visita poden visitar el Museu on veuran 

una audiovisual i faran un taller. 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. 

participants 
Com  a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix 

d’aquest número per grup, és necessari un altre monitor i 

incrementa el preu). 

Preu 8,50 € infant. Preu mínim de 212,50 € per grup. 

Observacions L’activitat dura tot el dia. No adaptat a discapacitats físics. 

 

Nom de l'activitat L’època medieval 

Descripció Els nens i nenes viatjaran al passat convertint-se en homes i 

dones d’època medieval. Ballarem, ens guarnirem amb un detall 

medieval, farem un torneig, escriurem amb lletra gòtica, ens 

farem un emblema heràldic (segons les edats dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. 

participants 
Com  a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix 

d’aquest número per grup, és necessari un altre monitor i 

incrementa el preu) 

Preu 6,50 €. Preu mínim de 162,50 € per grup. 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores). 

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 

 

  Mateix preu des de 2017 



Activitats d’Estiu 2018 
 

80 

 

  



Activitats d’Estiu 2018 
 

81 

 

20. PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ  

El Parc Arqueològic Mines de Gavà és un centre d'interpretació del neolític on 

podreu veure les mines en galeria més antigues d'Europa. Fent un salt al passat 

reviureu l'experiència d'investigar, en una expedició arqueològica, com era la 

vida fa 6.000 anys.  El Parc Arqueològic Mines de Gavà compta amb les darreres 

tecnologies audiovisuals i multimèdia situats en els 3.000m2 de l'àrea expositiva 

que faciliten la immersió en aquest gran viatge en el temps. 

 

 

Adreça: Plaça Jaume I, número 7  08850 Gavà. 

Pàgina web: 

www.parcarqueologic.cat 

Tipus d’activitat: educativa, 

lúdica i de descoberta. 

Grup d’edat: entre 3 i 16 anys. 

Preu base: a partir de 3,70€, 

segons l’activitat. 

Modalitat de reserva: a través 

de Federació. 

Observacions: els monitors i acompanyants tenen sempre l'entrada gratuïta. El recinte 

està adaptat per a persones de mobilitat reduïda. Tenim activitats específiques per 

persones amb discapacitat visuals. 

Com arribar 
fins a Gavà s'hi pot arribar amb la RENFE, R2 

Sud, direcció Castelldefels-Sitges-Vilanova-Sant 

Vicenç de Calders. Des de l'estació de tren 

podeu venir caminant per la Rambla de Gavà 

fins al Parc Arqueològic Mines de Gavà. És un 

passeig de 10 minuts. 

Si veniu amb autocar, agafeu la Carretera C-32, 

direcció Tarragona: Sortida 48A (direcció Gavà 

Barnasud). Direcció Barcelona: Sortida 47 
(direcció Centre). 

Valor afegit: El Parc Arqueològic està molt a prop del Museu de Gavà. Al Museu de Gavà 

teniu l'entrada gratuïta a l'exposició permanent “Gavà les veus del paisatge”, on es situen 

entre d'altres, les peces arqueològiques originals recuperades a les mines. El Museu s'ubica 

ben mig de la Torre Lluch, un nou espai d’esbarjo amb zones enjardinades, gronxadors, i 

http://www.parcarqueologic.cat/cat/imgpcn/arribar.asp


Activitats d’Estiu 2018 
 

82 

 

plaça oberta i divertides fonts, ideal per acomodar els joves visitants, i a 5 minuts de 

l’Estació de tren i principals línies de Bus. 

Podeu combinar les vostres visites realitzant tallers també al Museu de Gavà. La utilització 

d'aquestes dues instal·lacions, Parc Arqueològic Mines de Gavà i Museu és molt interessant 

si voleu passar tot el dia a Gavà. 

Podeu optar per dinar a la ciutat, sense necessitat d'utilitzar l'autocar per desplaçar-vos. 

Molt a prop del Parc Arqueològic Mines de Gavà teniu diferents parcs municipals com ara 

el Parc de la Torre Lluch, la Plaça Catalunya o la Plaça de la Mineria. 

Si porteu autocar, el Parc del Mil·lenni, és una molt bona opció. Té una superfície de 10 

hectàrees on podreu estar a l'ombra ja que està envoltat de zones de bosc. Aquest Parc 

compta amb zones de pícnic, una zona infantil fonts d'aigua potable i lavabos a la zona de 

l'auditori Marc Grau. 

Si us voleu refrescar, tenim la platja molt a prop. Podeu gaudir d'un bany, i d'una passejada 

pel passeig marítim de Gavà. 

 

 

 
 

VISITES GUIADES AL PARC ARQUEOLÒGIC 

Nom de l'activitat Posa't el casc i endinsa't a la mina 
Descripció 
 

Ens posarem en la pell d’un arqueòleg i seguirem totes les 

pistes que ens dóna el jaciment de les Mines de Gavà, que és 

únic a Europa, per conèixer el ric patrimoni arqueològic. Ens 

convertirem en autèntics arqueòlegs! 
Edats De 3 a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Preu 3,70€/infant. 
Observacions La durada és d'una hora. 
 

 

 

Nom de l'activitat Visita guiada exposició i a la mina. 
Descripció 
 

Visita guiada dinamitzada a la zona d’exposició i la mina 

didàctica. 
Edats De 3 a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Preu 4,90/infant 
Observacions La durada és d'una hora i trenta minuts. 
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ACTIVITATS 

 

 

 

 

 

Nom de l'activitat Els petits miners: En Roc i la Mina 
Descripció Una història prehistòrica. 

Com vivien, com jugaven, què feien... en definitiva, com eren 

els nens i nenes d’un poblat neolític de fa 6.000 anys són les 

respostes que ens faran en Roc i la Mina a través de la 

narració de les seves experiències plenes de descobertes i 

d’emocions. 

Edats De 3 a 5 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores. 
 

Màx./min. participants 
Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Preu 3,70€/infant. 
Observacions La durada és d’una hora. 
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VISITES GUIADES MINA+ TALLER 

Nom de l'activitat Visita guiada exposició i un taller. 
Descripció 

 

 

Visita didàctica dinamitzada a la mina i un taller lúdic. 

Edats De 3 a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Preu 6,10€/infant 
Observacions La durada és d'una hora i trenta minuts. 
 

 

Els tallers que podeu triar són: 
Nom de l'activitat Taller de joieria prehistòrica 
Descripció 

 

Des d’antic, les persones ens hem ornamentat i embellit. 

Arracades, penjolls, anells... 
La variscita que fa 6.000 anys s’extreia de Gavà també tenia  

múltiples significats. Descobriu-los i, reproduint el procés 

d’elaboració d’una joia neolítica, confeccioneu-vos un 

penjoll. 

Edats De 6 a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores. 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
 

 

Nom de l'activitat Taller “artesans de l'argila” 
Descripció 
 

 

Mitjançant una activitat plàstica, els alumnes reconstruiran el 

procés de fabricació d’un recipient de fang. Faran servir els 

mateixos materials i les mateixes tècniques de modelat i de 

decoració que es van utilitzar a Gavà fa 6.000 anys. 

Edats De 3  a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores. 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
 

 

Nom de l'activitat El joc del neolític! 
Descripció 

 

Posem a prova l’habilitat i l’enginy tot jugant al Parc! 
Una divertida prova ens permetrà aconseguir un objectiu  

comú: resoldre els enigmes ocults al neolític.  

Edats De 6  a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores. 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
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Activitats al Museu de Gavà 
Nom de l'activitat Petits pintors a la prehistòria 
Descripció 
 

Ens encanta pintar! 
Voleu saber què pintaven a la prehistòria? Voleu saber de quins 

materials vegetals i minerals s’extreien aquests colors? 
Veniu a elaborar la vostra pròpia pintura natural per 

confeccionar un gran mural! 

Edats De 3 a 12 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores. 
Preu 2,70€/infant 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup cada hora. 
Observacions La durada és d'una hora. 
 

 

Nom de l'activitat Taller “L'arqueòleg un detectiu del passat” 
Descripció 
 

Investiguem el nostre passat! 
Voleu ser arqueòlegs per un dia? A partir d’un treball de camp 

experimentarem el que fan els arqueòlegs a una excavació 

arqueològica. 
Fareu troballes que desprès us ensenyarem a interpretar. Us 

apunteu a investigar? 
Edats De 7  a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores. 
Preu 3,20€/infant 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Observacions La durada és d'una hora i trenta minuts 

 

  Mateix preu des de 2015 
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21. PARC DE VALLPARADÍS 

El parc de Vallparadís, pulmó verd de la ciutat de Terrassa, rep el seu nom del fet de ser 

un vertader paradís per als primers habitants ibers, amb aigua i aliment abundant. 

Inaugurat el 1999 després de 8 anys de rehabilitació de la llera del torrent, el parc ofereix 

una vasta àrea d’esbarjo per gaudir de l’aire net i la flora i la calma dins de la ciutat. I com 

no, les més que apreciades piscines. 

   
Adreça: Oficines del Parc de Vallparadís. 

Rambla de Sant Nebridi, 55 (interior del parc). 

08222 Terrassa. 

Pàgina web: 

http://www.emocions.cat/actius.php?lang=cat 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: Mínim 20 participants. 

 2 activitats (menys snorkel):  

- OPCIÓ 1: de 10:30h a 12:30h:  9.75€/infant. 

- OPCIÓ 2: de 12:30h a 14:30h, 8,75€/infant. 

 2 o 3 activitats (segons les escollides): de 10:30h a 13:30h: 14€/infant. 

 3 o 4 activitats (segons les escollides): de 10:30h a 16:00h: 17€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: els monitors també paguen per accedir a la piscina. Atenció a la ràtio de 

1:8 per a poder accedir-hi. La piscina és adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Les 

activitats es realitzen de dilluns a divendres. En el preu de les activitats queda inclosa 

l’entrada al parc. Es pot fer pícnic dins del parc. 

Valor afegit: passar el dia al Parc de Vallparadís de per ser és una gran manera de passar 

el dia a l’aire lliure. A la piscina hi podeu estar sense limitació. Altrament, donar una volta 

pel parc és molt recomanable, sobretot per la zona del Jardí de les Percepcions. També us 

podeu acostar, si voleu, fins el conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere i/o al 

Castell Cartoixa de Vallparadís a fer una mica de cultura. A més podeu accedir a la zona 

de pícnic. 

Com arribar:  Teniu dues opcions:  

OPCIÓ 1-Fer la parada al Parquing d'autocars especific de la ZONA NORD de 

Parc  (Carrer de l'Arquitecte Puig i Cadafalch, 25 08222 Terrassa)  
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Aquest és l'enllaç Google Maps https://goo.gl/maps/bBm5AqdRQAx  I fer una bonica 

passejada (15 min.) https://goo.gl/maps/tHX8vA5q73o  pels entorns i elements  més 

atractius del parc (CASTELL CARTOIXA, ESGLÈSIES DE ST PERE, FLORA etc) fins la zona 

sud  on hi ha les nostres oficines. 

 OPCIÓ 2-Fer la parada ràpida a la parada d'autobusos de línea situada a la ZONA SUD 

del Parc (Carretera Montcada nº380 ) 

Aquest és l'enllaç Google Maps: https://goo.gl/maps/Rd8VQ4a3j5Q2  

I entrar al Parc , a la dreta de la piscina del Parc hi trobareu la muntanyeta on hi ha les 

oficines.  

 **INFORMAR-VOS QUE PER ARRIBAR AL PARC DE VALLPARADIS JA DISPOSEM 

D'UNA ESTACIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB 

PARADA DINS DEL PARC A TOCAR DE LES NOSTRES OFICINES -nom de l'estació  

VALLPARADIS UNIVERSITAT 

Les piscines les trobareu dins del parc, al Torrent de les Ànimes, es veuen a simple 

vista. Si voleu completar el dia amb una estada a la piscina, cal que aquestes les 

concreteu vosaltres; Entrada a piscina ( trucar 937397419)  

https://aoberta.terrassa.cat/oficines/infoEntitat.jsp?id=18334 

Per accedir a les oficines de Emocions, activitats en el medi natural cal que us dirigiu al c/ 

Llac de Vallparadís 3 (interior del parc, zona de la Muntanyeta). Des de dins de Terrassa, 

els busos que us hi deixen més a prop són les línies 1, 4, 7 i 10. Més informació a 

www.tmesa.com. 

 

 

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat Escalada 

Descripció Qui no ha intentat enfilar un arbre? O pujar una roca? Amb 

aquesta activitat els infants podran aprendre les tècniques 

bàsiques de l’escalada i adquireixen aspectes motrius com la 

coordinació, l’equilibri, l’orientació espacial, a més de 

divertir-se amb els companys, potenciant, així, els valors 

bàsics com el respecte i el companyerisme. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat.  

 

  

https://goo.gl/maps/bBm5AqdRQAx
https://goo.gl/maps/tHX8vA5q73o
https://goo.gl/maps/Rd8VQ4a3j5Q2
http://www.tmesa.com/
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Nom de l'activitat Bicicleta tot terreny 

Descripció Els infants viuran un viatge ple d’aventures, en un passeig 

en bicicleta tot terreny, realitzant un itinerari senyalitzat i 

recorreguts específics. 

Edats A partir d’11 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

Nom de l'activitat Tirolina 

Descripció Els infants podran gaudir d’una nova experiència amb els 

seus companys, ja que disposaran d’un arnés     per 

descendir en tirolina dintre d’un circuit adaptat.  

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

Nom de l'activitat Tir amb arc 

Descripció En aquesta pràctica esportiva els infants utilitzaran un arc 

per disparar fletxes, gaudint en plena naturalesa, millorant 

la seva punteria i intentant donar al centre de la diana. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

  

  

Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció En aquesta jornada lúdica i esportiva, els infants hauran de 

trobar els punts marcats en un mapa d’orientació. Totes les 

fites estaran distribuïdes al llarg de tot el parc, des de el llac 

fins al pont de Sant Pere. 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
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Nom de l'activitat Snorkel (submarinisme apnea) 

Descripció Mitjançant aquesta pràctica aquàtica els nens podran 

conèixer des de altre punt de vista el món dels peixos. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Aquesta activitat té un suplement de 2,5€/infant. 

L’entrada a la piscina queda inclosa. Assegurança inclosa en 

el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Jardí de les percepcions 

Descripció Un museu de la ciència a l'aire lliure on podrem experimentar 

tot jugant. Hi podem trobar un hort amb cultius ancestrals, 

un espai escènic, diversos jocs de caire científic, una estació 

meteorològica, l'espiral de sorra, i moltes coses més. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones 

Preu Segons els programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Itinerari dels ocells 

Descripció Els infants podran interactuar amb la natura, veure i 

aprendre més sobre l’ecosistema boscà, bosc amb més de 

30 espècies d’ocells durant tot l’any.     

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones 

Preu Segons el programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

  

Nom de l'activitat Itinerari dels peixos-pesca sense mort 

Descripció Els infants podran veure i aprendre moltes curiositats sobre 

els peixos dintre d’aquest itinerari a l’aire lliure: un riuet amb 

algunes espècies animals més representatives de les zones 

aquàtiques, hi trobarem diverses basses amb vegetació 

aquàtica, un llac i més de vint tipus de peixos diferents... 

Edats Majors de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
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Nom de l'activitat Itinerari dels arbres de Vallparadís 

Descripció Quants tipus d’arbres coneixes? Al parc trobarem una gran 

quantitat d'arbres centenaris, com el que hi ha a sota de la 

Casa Salvans o el teixit de la Casa Bacardit. Veurem arbres 

de ribera com àlbers, bedolls o desmais com també 

magnòlies, llimoners, avets, a més d’altres espècies 

importades d’altres latituds. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Visita a les esglésies de Sant Pere 

Descripció Visita guiada pels edificis que podem trobar al parc: l’edifici 

de Sant Pere, Sant Miquel i Santa María. 

Edats Majors de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Visita al Museu tèxtil 

Descripció El museu allotja una àmplia col·lecció de vestuari civil i 

religiós que va des del segle III fins a l'actualitat i abasta 

quatre continents, amb teles del Mediterrani, la Xina, el 

Japó, l’Índia o Amèrica. 

Edats Majors de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 
 Mateix preu des de 2016 

 

 
 

  



Activitats d’Estiu 2018 
 

92 

 

  



Activitats d’Estiu 2018 
 

93 

 

22. PARC NATURAL DE MONTSERRAT 

La Muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d’interès natural que 

estan protegits amb l’objectiu de compatibilitzar els valors naturals, culturals i 

històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i la recerca del seu patrimoni i el 

gaudi dels visitants. 

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tan sorprenents que ha 

esdevingut un dels símbols de Catalunya. Encara que té una aparença de muntanya més 

aviat erma i rocallosa, quan un s’endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la 

vegetació és ufanosa i la fauna viu en estat salvatge. 

   

Adreça: PARQUING DE L'AREA DE LA SALUT (COVES DE SALNITRE) DEL MUNICIPI DE 

COLLBATO direcció en google maps : https://goo.gl/maps/j54rmQfzviq 

Pàgina web: 

http://www.emocions.cat/actius.php?lang=cat 

Tipus d’activitat: lúdic-esportiva. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

- 2 o 3 activitats (segons les escollides): 

de 10:30h a 13:30h, 14€/infant. 

- 3 o 4 activitats (segons les escollides): 

de 10:30h a 16:00h, 17€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació 

Observacions: els monitors i monitores tenen entrada gratuïta. Les activitats es realitzen 

de dilluns a divendres. En el preu de les activitats queda inclosa l’entrada al parc. Es pot 

fer pícnic dins del parc. 

Com arribar:   

Si veniu en autocar, teniu dos punts de trobada:  

- PARQUING DE L'AREA DE LA SALUT (COVES DE SALNITRE) DEL MUNICIPI DE 

COLLBATO i aquesta és la direcció en google maps : 

https://goo.gl/maps/j54rmQfzviq 

- Pàrquing del monestir aquesta és la direcció en google maps; 

https://goo.gl/maps/EoCd15G6yQ62 

Si veniu en tren:  

- A totes les estacions d'FGC podreu adquirir el bitllet que us permetrà combinar el 

trajecte de tren amb el cremallera fins a Montserrat. Des de l'estació de Pl. Espanya 
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de Barcelona o des de les altres estacions de la línia Llobregat-Anoia d'FGC, podeu 

agafar qualsevol tren del servei R5 en direcció Manresa si veniu de Barcelona, o en 

direcció a Barcelona si veniu de Manresa.  Haureu de baixar a l'estació de Monistrol 

de Montserrat, des d'on el cremallera us durà fins a l'estació de Montserrat passant 

per la nova estació de Monistrol-Vila. Els visitants procedents de qualsevol punt del 

servei R6 (Igualada) de la línia Llobregat-Anoia, hauran de realitzar un 

transbordament a l'estació de Martorell-Enllaç, a trens del servei R5. 

 

Valor afegit: al llarg de la història s’han construït a la muntanya de Montserrat diversos 

edificis que esdevenen excel·lents exemples d’art català, com el Monestir de Sant Benet, 

la Plaça dels Apòstols, o les ermites, perfectes per visitar amb els infants. A més del 

cremallera, disposeu de dos funiculars ubicats a l’entorn del santuari de la Mare de Déu. 

Són els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova. Podeu consultar els horaris i tarifes a 

www.cremallerademontserrat.cat. 

 

 

Activitats ofertades 

Nom de l'activitat Escalada 

Descripció Qui no ha intentat enfilar un arbre? O pujar una roca? Amb 

aquesta activitat els infants podran aprendre les tècniques 

bàsiques de l’escalada i adquireixen aspectes motrius com la 

coordinació, l’equilibri, l’orientació espacial, a més de 

divertir-se amb els companys, potenciant, així, els valors 

bàsics com el respecte i el companyerisme. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

 

Nom de l'activitat Espeleologia 

Descripció Estudiarem i analitzarem les cavitats subterrànies. Endinsar-

se en aquestes cavitats de calcàries carboníferes i recórrer 

les seves galeries és una activitat molt entretinguda i una 

experiència que els infants mai oblidaran. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
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Nom de l'activitat Bicicleta tot terreny 

Descripció Els infants viuran un viatge ple d’aventures, en un passeig 

en bicicleta tot terreny, realitzant un itinerari senyalitzat i 

recorreguts específics. 

Edats A partir d’11 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

 

Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció En aquesta jornada lúdica i esportiva, els infants hauran de 

trobar els punts marcats en un mapa d’orientació. Totes les 

fites estaran distribuïdes als voltants de l'Àrea de pícnic de 

La Salut 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

 

PROGRAMA PROMOCIÓ:  

½ dia amb dos activitats, si aquestes son: Espeleologia i Orientació (o Itinerari 

Natura):  10.95€ iva i assegurances incloses 

Grups mínim de 20 participants 

 

 Mateix preu des de 2017 
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23. PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ 

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ofereix 

excel·lents oportunitats per a gaudir de l'excursionisme, el 

muntanyisme i altres esports de natura, a condició de 

respectar sempre l’entorn. Es troba a 5 km de Terrassa, per 

la carretera de la Mola (1.095 metres d’alçada).  

   

Adreces:  

1-Centre d’interpretació de Coll d’Estenalles: Ctra. BV-1221 de Terrassa a 

Navarcles, km 14,8.    Enllaç google maps :https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72 

2-Carrer Rocafort, 67, Urb. Cavall Bernat, 08230 Matadepera. Enllaç google maps : 

https://goo.gl/maps/zTMGwUGrd8L2 

Pàgina web: http://parcs.diba.cat/web/santllorenc/ 

Tipus d’activitat: 

lúdica-esportiva. 

Grup d’edat: per a totes 

les edats. 

Preu base:  

- 2 o 3 activitats 

(segons les escollides): 

de 10:30h a 13:30h, 

14€/infant. 

- 3 o 4 activitats (segons les escollides): de 10:30h a 16:00h, 17€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: els monitors i monitores tenen entrada gratuïta. Les activitats es realitzen 

de dilluns a divendres. En el preu de les activitats queda inclosa l’entrada al parc. Es pot 

fer pícnic dins del parc. 

 

Com arribar:  

ZONA 1: PER ACTIVITATS COLL D'ESTENALLES 

PARQUING del Centre d’interpretació de Coll d’Estenalles   

Ctra. BV-1221 de Terrassa a Navarcles, km 14,8 

Enllaç google maps: https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72 

 

  

https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72
https://goo.gl/maps/zTMGwUGrd8L2
https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72
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ZONA 2: PER ACTIVITATS A CAVALL BERNAT 

PARQUING del Restaurant del Cavall Bernat 

ADREÇA Carrer Rocafort, 67, Urb. Cavall Bernat, 08230 Matadepera,  

Enllaç google maps : https://goo.gl/maps/zTMGwUGrd8L2 

Valor afegit:  

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac disposa d'un servei de transport públic, el 

Bus Parc, que permet deixar el vehicle en els nuclis de la perifèria del parc i moure's per 

l'interior en autobús. El bitllet és únic i permet realitzar tots els viatges que es vulguin en 

un mateix dia.  El servei s'ofereix tots els dissabtes, diumenges i festius excepte els mesos 

de gener i agost. El servei comença a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, a les 

8.30h i finalitza al mateix lloc. El preu del bitllet pels infants fins a 7 anys i jubilats és de 

1,60€. Per grups de més de dos persones, 6,40€, i a partir del tercer viatger, 1,60€. Els 

grups nombrosos cal que truquin al Centre d’Informació del Coll d’Estenalles per fer la 

reserva. 

 

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat Escalada 

Descripció Qui no ha intentat enfilar un arbre? O pujar una roca? Amb 

aquesta activitat els infants podran aprendre les tècniques 

bàsiques de l’escalada i adquireixen aspectes motrius com la 

coordinació, l’equilibri, l’orientació espacial, a més de 

divertir-se amb els companys, potenciant, així, els valors 

bàsics com el respecte i el companyerisme. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

Nom de l'activitat Espeleologia 

Descripció Estudiarem i analitzarem les cavitats subterrànies. Endinsar-

se en aquestes cavitats de calcàries carboníferes i recórrer 

les seves galeries és una activitat molt entretinguda i una 

experiència que els infants mai oblidaran. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

  

https://goo.gl/maps/zTMGwUGrd8L2
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Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció En aquesta jornada lúdica i esportiva, els infants hauran de 

trobar els punts marcats en un mapa d’orientació. Totes les 

fites estaran distribuïdes pels votants de la Roca del Cavall 

Bernat 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Ruta senderista cims Montcau o Mola 

Descripció Pujar el seu primer petit cim serà una experiència que 

sempre recordaran. 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

 

 

PROGRAMA PROMOCIÓ:  

½ dia amb dos activitats, si aquestes son: Espeleologia + Itinerari Natura cim 

MONTCAU (O Escalada O orientació):  10.95€ iva i assegurances incloses 

Grups mínim de 20 participants 

 

 Mateix preu des de 2017 
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24. POBLE ESPANYOL   

Nascut a partir de l’Exposició Internacional de 1929, el Poble 

Espanyol va resistir el previst enderroc inicial per perdurar en el 

temps. S’ha convertit en una icona de Montjuïc, una representació de l’arquitectura popular 

de totes les Espanyes que rep cada any més d’un milió de visitants. Però per sobre de tot 

s’ha transformat en el poble dels artesans, arts i oficis, on anar a aprendre com es 

treballava i es treballa amb les mans, la tècnica i l’afecte per la feina feta. 

 

Adreça: Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona.  

Pàgina web: www.poble-espanyol.com 

Tipus d’activitat: lúdic – educativa. 

Grup d’edat: totes les edats. 

Preu base: oscil·la entre 4,50€ i 

9,50€/infant segons l’activitat, IVA 

inclòs.  

Torns disponibles: 10:30h i 12:30h 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: els monitors i monitores tenen entrada gratuïta. Les activitats es realitzen 

de dilluns a divendres. En el preu del taller o de l’activitat queda inclosa l’entrada al recinte, 

al museu d’art contemporani i al nous espai Fiesta. Es pot fer pícnic dins del recinte. El 

poble Espanyol obre a les 9h. 

Com arribar: la millor manera d’anar a 

Montjuïc és amb transport públic. Sobretot 

amb metro, sent la plaça Espanya punt de 

trobada de les L1, L3 i les línies del Llobregat 

dels FGC. Si us hi voleu apropar en bus, les 

línies que us deixen més a prop del recinte 

són les 13, 23 i 150. En cas d’apropar-vos-hi 

en autobús, rere el recinte hi ha un ampli 

aparcament privat per a estacionar-hi. 

Valor afegit: el recinte del Poble Espanyol 

és un espai ideal per acabar de passar la 

jornada un cop s’ha acabat de realitzar 

l’activitat, ja que és un espai tancat, segur, a 

l’aire lliure, amb fonts, allunyat de l’activitat de la ciutat, en un entorn privilegiat ple de 

recursos per oferir als infants, des de tallers artesanals que treballen en directe, zones 

amb ombra, zona de pícnic, zona de tobogans, i un museu d’art contemporani.  

http://www.poble-espanyol.com/


Activitats d’Estiu 2018 
 

102 

 

A més, aquest any, com a novetat incorporem un espai nou, anomenat Fiesta de 150m 

quadrats, amb un audiovisual que mostra algunes de les festes més populars d’arreu 

d’Espanya que culmina el procés de modernització del recinte amb pantalles tàctils i les 

cinc instal·lacions audiovisuals que vam inaugurar l’any passat. 

A prop del Poble Espanyol trobareu l’avinguda Maria Cristina, la Font Màgica, el castell, la 

zona Olímpica, els jardins botànics i Joan Brossa, per només mencionar-ne alguns són llocs 

ideals per visitar amb infants de totes les edats de la muntanya de Montjüic. 

 

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita lliure 

Descripció Posem tot un poble a la vostra disposició per tal que pugueu 
gaudir d’una sortida cultural. Estada lliure al recinte que 

permet que cada casal pugui plantejar-se un itinerari “a 

mida” per tal de conèixer els diferents aspectes d’aquest 

emblemàtic espai arquitectònic ple d’art, cultura, artesania i 

gastronomia. 

Edats Totes les edats 

Horari De dilluns a diumenge, matins i tardes. 

Màx./min. participants Sense límit 

Preu 4,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Tenim més de 20 tallers artesanals que treballes de cara al 
públic, un museu d’art contemporani amb obre de Picasso, 
Miró, Dalí, un nou espai de 150m quadrats, amb un 
audiovisual que mostra les festes més populars d’arreu del 
país, 5 espais immersius per conèixer les diferents cultures 
regionals, tenim 117 edificis d’arquitectura tradicional i fins i 
tot, una zona de pic-nic per dinar. Veniu i descobriu el Nou 
Poble! 

 

 

  



Activitats d’Estiu 2018 
 

103 

 

 

 Nom de l'activitat POSTALS DE SEDA 

 Descripció       

 

En aquest taller combinarem formes i colors, jugarem amb 

sal i alcohol, utilitzarem pinzells i bastonets de cotó i amb 

la vostra imaginació i creativitat, crearem un dibuix sobre 

aquest teixit  tan suau i preuat, per finalment tenir la 

nostra postal. 

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,85€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora.  

Activitat artesanal. 

 

 

Nom de l'activitat Artesans per un dia: Els colors del vidre 

Descripció       

 
Activitat de taller artesanal on deixareu volar la vostra 

imaginació i creativitat per decorar una peça de vidre amb 

la temàtica que vosaltres trieu.  

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,85€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora.  

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat El conte del poble verd 

Descripció    

 

Les persones velles del nostre poble diuen que antigament 

el color que mes es veia en aquest indret era el verd i que 

la gent solucionava els problemes xerrant tranquil·lament. 

Però un dia un bruixot gris ho va capgirar tot, i fins que no 

es desfaci aquest encanteri el poble no tornarà a ser ni 

verd ni tranquil. Ens ajudeu? 

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 min.  

Activitat a l’aire lliure. 

 

 

Nom de l'activitat Gimcana Pirata 

Descripció Divertida gimcana per a conèixer el Poble de manera lúdica 

mitjançant pistes i petits reptes que caldrà superar per 

acabar lluitant a la gran batalla naval.  

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Grups de 5 persones per vaixell  (amb un monitor o monitora 

per grup) i màxim 50 persones per torn. 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 min. 

És imprescindible que els infants de 4 a 6 anys facin la visita 

amb un monitor o monitora del casal. 

Activitat a l’aire lliure i cloenda amb pistoles d’aigua.  
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Nom de l'activitat Fes la Festa: Gimcana de la Festa Major 

Descripció 

 
Gaudireu dels elements més emblemàtics de les festes 

majors de Catalunya tot superant reptes i proves per 

organitzar i viure una veritable festa major. 

Edats De 3 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 min. És imprescindible que els 

infants de 4 a 8 anys facin la visita amb un monitor o 

monitora del casal. 

Activitat a l’aire lliure.  

 

 

Nom de l'activitat Artesans per un dia: Dibuix sobre ceràmica  

Descripció  Els nostres avantpassats pintaven les parets de les coves, 

us atreviríeu a fer el mateix sobre una rajola, deixant així 

la vostra petjada per que perduri en l’historia? Si el vostre 

casal té una temàtica, i ens la comuniqueu amb temps, us 

buscarem models que serveixin d’inspiració als 

participants.  

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. Les rajoles necessiten 

un procés de cocció a dins d’un forn tèrmic i s’enviaran al 

casal al cap d’una setmana aproximadament. 

Podeu escollir la temàtica del dibuix. 

Activitat artesanal 
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Nom de l'activitat Lego Education 

Descripció Els infants hauran de construir un escenari amb material 

Lego, superant obstacles posant a prova la destresa, 

habilitats i creativitat per arribar al nostre objectiu: aprendre 

a aprendre. 

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30 min.  

Metodologia Lego Education. 

Podeu escollir la temàtica de la construcció amb les peces 

Soft. 

 

 

Nom de l'activitat Contorn-entorn 

Descripció 

 
Visita dinamitzada que vol introduir-nos a l’obra de Josep 

Guinovart, un bosc molt especial, que a partir d’una 

experiència activa, curiosa i basada en els sentits, els nens 

poden interactuar, participar, integrar-se i completar 

aquesta obra d’art contemporani. 

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 25 persones per torn. Mínim 20 persones. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min. El llenguatge de la visita 

s’adaptarà a les diferents edats. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica.  

Disponible també en anglès. 

Activitat d’art contemporani. 
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Nom de l'activitat Treballem un vitrall 

Descripció    

 
Jugareu amb formes, colors i transparències. Amb peces de 

vidre de colors i formes diferents, i amb cartró ploma, 

elaborareu la imitació d’un vitrall.  

Edats De 8 a 12 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,85 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min.  

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora. 

Activitat artesanal. 

 

 

Nom de l'activitat Artesans per un dia: L’art del vidre. Vidre pintat 

Descripció    

 
Activitat de taller artesanal on es pintarà sobre una peça de 

vidre deixant anant tota la vostra creativitat basant-vos en 

el tema que preferiu.  

Edats De 8 a 12 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,85 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora. 

Podeu escollir el dibuix. 

Activitat artesanal. 

 

 

Nom de l'activitat Joc de pistes. El feeling de la sostenibilitat 

Descripció 

 
A través dels nous espais interactius “feelings” i seguint unes 

pistes, haureu de superar els reptes per fer d’aquest Poble 

un espai més sostenible. 

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 6,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h 45min. Activitat a l’aire lliure. 

Activitat ambiental. 
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Nom de l'activitat Artesans per un dia: Taller de cuir 

Descripció 

 

D’un element tan d’estiu com les polseres de cuir farem 

matèria artística tot utilitzant tècniques artesanals. Cada 

participant es convertirà en un artesà que podrà 

personalitzar el seu braçalet de cuir creant una peça única 

e irrepetible.  

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Activitat artesanal. 

 

Nom de l'activitat Artesans per un dia: Esmalt al foc 

Descripció Es pot identificar una peça artesanal, artística, amb el seu 

creador o creadora? Aquest serà el nostre repte, 

aconseguir que tots els participants deixin la seva 

empremta en un penjoll de coure, utilitzant la tècnica 

artesanal d’esmalt al foc. Indiqueu-nos, amb temps, si el 

vostre casal gira en torn a alguna temàtica i us proposarem 

alguns models que serveixen d’inspiració.      

Edats De 8 a 16 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció Voleu posar a prova la vostra capacitat d’orientació? Amb 

tant sols un mapa i una brúixola, seguint les indicacions de 

una guia, haureu de superar les probes que us 

proposarem. D’aquesta manera descobrireu els secrets que 

atresoren l’arquitectura i l’artesania del nostre recinte. Us 

atreviu? 

Edats De 8 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Grups de 5 persones per equip i màxim 50 persones per 

torn. 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30 min. Activitat a l’aire lliure. És 

imprescindible que els infants menors de 10 anys facin la 

visita amb un monitor o monitora del casal. 

Activitat d’orientació. 

Activitat a  

 

Nom de l'activitat Joc del sarró 

Descripció Us deixarem un sarró ple d’enigmes a resoldre. Si sou 

persones curioses, teniu esperit investigador i sabeu 

treballar en equip, repartits en grups de 4 o 5 i amb la 

guia, eines i objectes que us facilitarem, atreviu-vos a 

descobrir els secrets i curiositats que s’amaguen darrera 

dels murs del nostre poble. En finalitzar veurem fins on heu 

estats capaços d’arribar.  

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Grups de 5 persones per sarró (amb un monitor o monitora 

per grup) i màxim 50 persones per torn. 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 min. És imprescindible que els 

infants menors de 10 anys facin la visita amb un monitor o 

monitora del casal. 

Disposem de la guia en anglès i francès.  

Activitat a l’aire lliure. 

Joc de pistes. 
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Nom de l'activitat Descobrim el jardí d’escultures 

Descripció 

 
Visita dinamitzada que vol introduir-nos a les escultures d’art 

contemporani que es troben al jardí del Poble Espanyol. A 

partir d’una experiència activa i curiosa on els nens puguin 

interactuar, participar, integrar-se i completar l’obra d’art, 

crearan una escultura per ells que s’emportaran el mateix 

dia. 

Edats De 8 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. Màxim 25 persones per torn. 

Preu 9,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min. El llenguatge de la visita 

s’adaptarà a les diferents edats. 

Possible en català, castellà, anglès i francès. 

Activitat adaptada per a persones amb discapacitat psíquica. 

Activitat d’art contemporani. 

 

Nom de l'activitat CULTURA I TRADICIONS 

Descripció 

 
Voleu submergir-vos amb nosaltres per descobrir que es la 

cultura i que les tradicions; que les diferencia i que les uneix; 

quines son les mes populars a Catalunya i quines a la resta 

de la península. Tot això ho elaborarem de forma lúdica, 

mitjançant els nous muntatges audiovisuals instal·lats al 

nostre recinte i jocs referents.                                              

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 7.50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 minuts. 

Activitat Cultural. 

Activitat a l’aire lliure. 
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Nom de l'activitat Artistes del vidre 

Descripció 

 

Què entenem per Art? Pot ser l’artesania un art? És l’artesà 

un artista? Us proposem explorar les possibilitats 

artístiques que té el vidre per crear peces úniques. 

Visitarem el forn de vidre per conèixer com s’elabora 

aquest material, i després al taller, deixarem anar l’artista 

que portem a dins per decorar una peça de vidre amb 

pinzells i retoladors i pintures especials. 

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,85 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 minuts. 

Activitat adaptada per a persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora. 

Activitat artesanal. 

 

 

Nom de l'activitat Artistes del cuir 

Descripció 

 

Realitzarem un treball de taller molt elaborat, dividit en 

diferents fases: gravar sobre el cuir, posar els botons, 

posar reblons, foradar per cosir i per últim cosir. Cada feina 

tindrà un temps i un espai, dotant una activitat complexa 

del dinamisme necessari per fer-la atractiva. Què farem? 

doncs un moneder intentant traspassar al objecte alguna 

cosa de la nostra personalitat, arrodonint l’activitat amb 

intencionalitat artística. 

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 25 persones per torn. 

Preu 8,85 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada de 2h 

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat Visita animada 

Descripció 

 
Un guia ben especial us ensenyarà i explicarà les anècdotes 

i llegendes més secretes del Poble. Una visita en la qual la 

diversió i la participació de tot el grup està germanitzat! 

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, matins i  tardes. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. Mínim 15 persones. 

Preu 8,45 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h.  

Possible en català, castellà, anglès i francès. 

Activitat Teatral 

Activitat a l’aire lliure. 
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25. PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO 

Veniu al Parc d’atraccions Tibidabo, amb fins a 35 atraccions emocionants per a 

totes les edats, divertits espectacles i pel·lícules en un cinema en moviment! La 

Muntanya Russa, les cadires voladores, el vaixell Piratta, els troncs d’aigua, l’Hotel 

Krüeger pels més atrevits... No us perdeu les novetats d’aquest estiu! 

 Aquesta temporada també obrim abans! A les 10:30h ja podreu accedir al 

Parc per esmorzar, passejar, recollir les vostres entrades...i a les 11h ja tindrem 

obertes totes les atraccions!  

 VENIU A PROVAR EL VIRTUAL EXPRESS, LA PRIMERA ATRACCIÓ DE 

REALITAT VIRTUAL DE CATALUNYA! Un món fantàstic apareixerà davant dels 

vostres ulls mentre gaudiu del recorregut amb el clàssic tren ràpid. 

 

 Aquest estiu, veniu a refrescar-vos i divertiu-vos amb les FONTS D’AIGUA 

INTERACTIVES! Una atracció refrescant, amb efectes d’il·luminació, música i jocs 

amb aigua. 

 Noves pel·lícules al Dididado, cinema en 4 dimensions: Puja’m a la Lluna 

(projeccions al matí) i La recerca dels cavallers (projeccions a la tarda), amb passis 

cada 20 minuts, i nou joc interactiu a l’Interactibi.  

 

Adreça: Pl. del Tibidabo 3-4, 08035 Barcelona. 

Pàgina web: www.tibidabo.cat  

Tipus d’activitat: Lúdica. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base:  

- Infant menor de 120 cm: 8 € 

- Infant major de 120 cm: 12.70 € 

- Menors de 90 cm: gratuït 

 

Modalitat de reserva: a través de la Federació. 

Observacions:  

 Monitors: una gratuïtat per cada 10 infants. La resta de monitors paga 

12.70€/persona 

 Persones amb diversitat funcional: entrada per 5.60 € amb un acompanyant gratuït 

per persona. Cal aportar document acreditatiu. 

 Zona de pícnic a l’Àrea panoràmica (nivell 6) 

 Recinte adaptat per a persones amb diversitat funcional. Podeu consultar la guia 

d’anticipació a la visita a https://www.tibidabo.cat/ca/accessibilitat   

 L’accés a les atraccions depèn de l’alçada del visitant  

https://www.tibidabo.cat/ca/accessibilitat
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Com arribar: Hi ha diverses maneres d’arribar al Parc d’atraccions Tibidabo. En transport 

públic hi ha les següents alternatives: 

Bus llançadora des de l’aparcament B:SM Sant Genís (Vall d’Hebron) 

 

 

 Ubicació: Passeig de la Vall d’Hebron, 138-176, davant l’hospital Vall 

d’Hebron 

 Horari: des de les 10:30h (cada 30 min) 

 Preu: gratuït (cal recollir les polseres del Parc a les taquilles ubicades a 

l’aparcament B:SM Sant Genís, davant de la parada d’autobús) 

Funicular del Tibidabo 

 

 

 Ubicació: Plaça Doctor Andreu, s/n 

 Horari: des de les 10:30h (cada 15 min)  

 Preu: 2 € pujada i baixada 

 

Bus directe des de Plaça Catalunya 

 Ubicació: Plaça Catalunya amb Rambla Catalunya, davant de la botiga 

Desigual 

 Horari: des de les 10h (cada 20 min) 

 Preu: 3 €/persona i viatge (bitllet senzill) 

 

Valor afegit: Pugeu fins al cim del Tibidabo amb el Funicular, un mitjà de transport 

emblemàtic i amb més de 100 anys d'història que connecta la part més alta de la ciutat 

de Barcelona amb el seu cim més alt. A més, durant el trajecte podreu gaudir d'unes 

meravelloses i espectaculars vistes de la ciutat. Aquest transport va ser el primer 

funicular d'Espanya i va ser inaugurat el 1901. Al arribar al cim també teniu ben a prop la 

Torre de Collserola (PVP; 3,10€/persona per a grups escolars prèvia reserva), que a més 

de ser el nucli de comunicacions de Catalunya, és també una gran obra arquitectònica 

que va ser construïda amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992 per 

l'arquitecte Sir Norman Foster.   
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Activitats a escollir: 

Nom de l'activitat Entrada al Parc d’atraccions Tibidabo 

Descripció Entrada al Parc per pujar a fins a 35 atraccions i gaudir 

dels espectacles, l’Hotel Krüeger, els nous jocs d’aigua i 

les pel·lícules al cinema en 4D 

Edats Per a totes les edats 

Horari Obertura recinte i taquilles a les 10:30 h   

Obertura atraccions a les 11 h 

 Del 27 de juny al 31 de juliol: obert de dimecres a 

diumenge (tancament a les 21h) 

 Agost: obert cada dia (tancament a les 23h) 

Màx./min. participants Sense limitació 

Preu - Infant menor de 120 cm: 8 € 

- Infant major de 120 cm: 12.70 € 

- Menors de 90 cm: gratuït 

- Monitors: una gratuïtat per cada 10 infants; la 

resta paga 12,70 €/persona 

- Persones amb diversitat funcional: 5,60€ amb un 

acompanyant gratuït per persona, aportant 

document acreditatiu 

Observacions L’accés a les diferents atraccions depèn de l’alçada dels 

infants, per qüestions de seguretat. 

 

 Mateix preu des de 2013 
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26. ZOO DE BARCELONA  

Antigament conegut com a Parc de l’Elefant o Zoo de Barcelona 

compta amb una de les col·leccions d’animals més ben cuidada de 

tot Espanya. Amb la missió d’estudiar la fauna, preservar-ne individus i apropar-los a la 

ciutadania per a la seva educació, la seva tasca com a activitat lúdic-educativa és 

inqüestionable.  

 

Adreça: C/Wellington s/n, 08005 Barcelona, o Parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona. 

Pàgina web: www.zoobarcelona.cat 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: 8,20 €/infant. 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: els monitors entren 

gratis sempre que es mantingui una 

ràtio de 1:15. Per sobre aquesta 

paguen com un infant qualsevol. En 

el cas de grups de persones amb 

discapacitat psíquica, cap monitor ni 

acompanyant paga. La major part del Zoo està adaptat a persones amb mobilitat reduïda. 

Poden accedir actualment a la zona inferior. Al llarg del Zoo hi ha diverses zones 

enjardinades i/o amb taules per a fer pícnic. El Zoo compta amb la primera instal·lació 

zoològica amb so 4D, la dels dragons de Komodo (una espècie amenaçada pròpia 

d’Indonèsia). En aquesta instal·lació es recreen els hàbitats naturals dels animals i podem 

trobar  un gran espai d’exhibició, una zona d’entrenament i maneig, una zona verda i un 

Centre d’Interpretació que transporta al visitant a 

l’hàbitat natural dels animals.   

Com arribar: anant amb transport públic, les 

estacions de metro més properes són L4 (groga) 

Ciutadella – Vila Olímpica o L1 (vermella) Marina o 

Arc de Triomf, tot i que des d’aquestes darreres teniu 

una bona caminada. Si opteu per al bus, les línies 

que més us hi apropen són les 14, 39, 40, 41, 42, 

51, 71, 92, 141, B20, B25, V21 

També el Tram Besòs us hi acosta, i en cas de venir 

de fora de Barcelona, la RENFE us deixa a Arc de 

Triomf o bé a l’Estació de França.  
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Cal remarcar que durant l’estiu les línies de RENFE origen Manresa, Martorell, Terrassa i 

Lleida direcció a Barcelona, s’aturen a Fabra  i Puig on s’ha de continuar en la L1 del 

metro  fins a Arc de Triomf. 

En el cas de triar el transport privat, es recomana accedir al Zoo per dins el parc de la 

Ciutadella (accés 2 al mapa), doncs hi ha un aparcament adaptat als mateixos. 

Valor afegit: la infraestructura del parc permet fer-hi una excursió de tot el dia. Si 

igualment s’opta per a combinar-ho amb altres activitats, es recomana acostar-se al veí 

Parc de la Ciutadella o a les platges de Barcelona i el Port Olímpic. 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita lliure al zoo 

Descripció Entrada que garanteix l’accés lliure a tots els espais públics 

del Zoo, al llarg de tot el dia. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari De 10:00 a 17:30 o 19:00 o 20:00 hores segons temporada. 

Màx./min. participants Sense limitació. 

Preu 8,20 €/infant. 

Observacions La major part del Zoo està adaptada a persones amb 

mobilitat reduïda. Els monitors entren gratis en una ràtio 

d’1:15. 

 

Nom de l'activitat Visita comentada al zoo 

Descripció Un educador us acompanyarà al llarg del Zoo explicant-vos 

les característiques dels diferents animals. Els diferents tipus 

de visites els trobareu al quadre inferior. 

Edats A partir de 3 anys. 

Horari A convenir dins de l’horari d’obertura del parc. 

Màx./min. participants Grups entre 10 i 30 persones màxim. 

Preu 98€ (grup fins 10 persones), de 11 a 19 persones: 9,80€ per 

persona addicional.  

188,00€ (grup fins 20 persones). De 21 a 25 persones: 8,15 

€ per persona addicional. 

Grups de 26 a 29 persones: 233,00€/grup. De 29 a 30 

persones: 8,15 € per persona addicional. 

Observacions Durada aproximada de dues hores. Depèn de quines 

instal·lacions internes no estan adaptades per a persones 

amb mobilitat reduïda. Un cop finalitzada la visita guiada, es 

pot restar al parc la resta del dia fent visita lliure. 
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A. LUDOTECA ESPLAI BELLVITGE 

Us oferim més de 60m2 de racons de Joc Simbòlic. Els nens i les nenes podran 

jugar a ser per uns instants perruquers, veterinàries, botiguers, bomberes o 

cuiners!!! 

Aquest espai els permetrà desenvolupar la imaginació i podran gaudir d’experiències 

úniques amb els seus amics i amigues. 

 

Adreça: Rambla Marina 161-177, 08907 l’Hospitalet del Llobregat 

Pàgina web: http://cebellvitge.wordpress.com/ 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: de 3 a 6 anys. 

Preu: 0,00€ 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: es prega observar les normes establertes per a l’ús de la ludoteca que 

trobareu a l’esplai, així com l’horari d’ús. Així mateix serà necessari deixar la ludoteca en 

l’estat en què s’ha trobat.  

La ludoteca està disponible dimarts i dijous (es prega consultar per a confirmar disposició). 

L’horari de la mateixa és de 9:30 a 13:30. L’espai està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda. La capacitat màxima de la ludoteca és de 25 infants. 

Com arribar: per acostar-vos-hi en 

transport públic, teniu molt bona 

combinació de metro, L1 (vermella) de 

Bellvitge. 

Valor afegit: si voleu dinar de pícnic, 

l’esplai ens recomana anar al parc Nou de 

Bellvitge, on trobareu ombra, zones de joc 

infantil i fonts d’aigua potable. També 

podeu optar per, en cas que estigui 

disponible i sigui possible, els espais de 

l’esplai.  

Per a completar la jornada, recomanem dur els infants a donar una volta pel mercat per a 

que en vegin la vida i la dinàmica. 
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B. LUDOTECA ESPLAI EL TRICICLE  

El Club d’Esplai El Tricicle, està ubicat al barri de les Planes de Sant Joan 

Despí. La ludoteca està enfocada a treballar els diferents hàbits de la vida 

quotidiana. Per a tal, disposa de diferents racons com  la caseta amb cuina, 

racó de nines, la botiga, els metges, la perruqueria i disfresses, la zona de 

construcció i cotxes,... A part dels ninots petits i els jocs de taula. 

  

Adreça: J.F.Kennedy, 4  08970 Sant Joan Despí  

Pàgina web: https://www.facebook.com/esplaieltricicle 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: de 3 a 8 anys. 

Preu base: 0,00€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: es prega observar les normes establertes per a l’ús de la ludoteca que 

trobareu a l’esplai, així com l’horari d’ús. Així mateix serà necessari deixar la ludoteca en 

l’estat en què s’ha trobat. La ludoteca està disponible dos dies a la setmana (es prega 

consultar per a confirmar disposició). L’horari de la mateixa és de 9:30 a 13:30 i de 15:00 

a 17:00. L’espai està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La capacitat màxima 

de la ludoteca és de 20 infants. 

Com arribar: per acostar-vos-hi en 

transport públic, podeu venir en 

metro amb la L5 (blava) parada 

Cornellà Centre i des d’allà agafar el 

Tram, direcció Barcelona i baixar a la 

parada del Pedró, llavors només 

haureu de caminar una miqueta. 

Valor afegit: si voleu dinar de pícnic, 

l’Esplai ens recomana anar al parc de 

la Fontsanta, només està a 10 minuts 

i allà trobareu ombra, zones de joc 

infantil i fonts d’aigua potable. També 

podeu optar per la Plaça del Mercat, 

al costat de l’Esplai, també amb font 

i zona infantil, o, en cas que estigui 

disponible i sigui possible, els espais 

de l’Esplai. 
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C. LUDOTECA ESPLAI PUBILLA CASES-CAN 

VIDALET 

L’associació Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, situada a cavall entre els 

barris dels mateixos noms, té un fort arrelament als barris des de la seva 

inauguració el 1979. La seva ludoteca està enfocada a treballar els diferents hàbits de la 

vida quotidiana. Per a tal, disposa de varis espais temàtics: la caseta amb cuina, menjador, 

racó de nines i terrat, la zona de botigues, perruqueria i disfresses, la zona de construcció 

i cotxes, i el metge i l’escola. A part dels ninots petits i els jocs de taula. 

 

Adreça: Plaça de la Bòbila 1, 08906 L’Hospitalet del Llobregat  

Pàgina web: http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org  

Tipus d’activitat: Lúdica 

Grup d’edat: de 3 a 8 anys 

Preu base: 0.00€. 

Modalitat de reserva: A través de la Federació Catalana de l’Esplai 

Observacions: Es prega observar les normes establertes per a l’ús de la ludoteca que 

trobareu a l’esplai, així com l’horari d’ús. Així mateix serà necessari deixar la ludoteca en 

l’estat en què s’ha trobat. La ludoteca està disponible dos dies a la setmana (es prega 

trucar per a confirmar disposició). L’horari de la mateixa és de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 

17:00. L’espai està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La capacitat màxima de 

la ludoteca és de 25 infants. 

Com arribar: per acostar-vos-hi en 

transport públic, teniu molt bona 

combinació de metro, car aquest esplai 

queda just enmig de les estacions de la 

L5 (blava) de Pubilla Cases i Can 

Vidalet. 

Valor afegit: si voleu dinar de pícnic, 

l’esplai ens recomana anar al parc de 

Can Vidalet, on trobareu ombra, zones 

de joc infantil i fonts d’aigua potable. 

També podeu optar per, en cas que 

estigui disponible i sigui possible, els 

espais de l’esplai. Per a completar la 

jornada, recomanem dur els infants a 

dar una volta pel mercat per a que en 

vegin la vida i la seva dinàmica. 

 

http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org/
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D. ESPAI INFANTIL ESPLAI LA GRESCA 

L’Espai Infantil es troba ubicat a Cerdanyola del Vallès. Un espai pensat per 

treballar formalment l’educació en el temps lliure, tenint en compte el joc com 

un element motivador essencial per a l’infant i el seu desenvolupament, el qual per mitjà 

del joc i la joguina desenvoluparà habilitats i competència socials i experimentarà noves 

relacions, vivències i actituds que el farà créixer.  

 

Adreça: c/escoles 5-7, Cerdanyola del Vallès 

Pàgina web: www.facebook/Espai-Infantil.com 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: de 3 a 8 anys. 

Preu base: 0,00€. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Activitat:  

Espai creat per a l’infant i amb la intensió de cobrir totes les 
seves necessitats, interessos i motivacions emmarcades en 
cada etapa del creixement. L’infant podrà disposar de 4 sales diferents 

 SALA BACKGAMMON: especialitzada en jocs de taula, d’atzar, d’habilitats motrius i cognitives on a l’infant se 

l’hi oferirà l’oportunitat d’aprendre a acceptar a guanyar o perdre, diverses estratègies, habilitats i trucs de 
memòria i visuals. A l’espai de lectura i hora del conte a partir de la relaxació i la potenciació de la imaginació 
l’infant podrà posar en context les seves emocions i les de l’entorn a la vegada que treballa l’organització. 

 SALA BASTIDA: estarà dedicada a activitats d’experimentació, de construcció, de manipulació, de descoberta 
i d’observació per a totes les edats. El tipus de jocs i espais d’aquesta sala permetran a l’infant un procés de 
maduració, en quan a conductes, aprenentatges i desenvolupament de capacitats. Jocs a través de llums i 
ombres, manipulació amb diferents textures i materials, experiments amb moviment i objectes. 

 SALA FIRETA: en aquesta sala l’infant podrà experimentar i desenvolupar el pensament creatiu a la vegada 
que aprèn de l’entorn més immediat a expressar-se i identificar el seu interior. Es trobarà l’espai de la cuineta 
(rols familiars i hàbits d’alimentació), l’hospital (coneixement del propi cos i el dels companys com la cura i la 
higiene), les disfresses i titelles ( jocs de rol) i el supermercat (reforçar i treballar moments quotidians). 

 SALA ACROBÀCIA:  espai on l’infant podrà gaudir de moments on escoltar i conèixer el seu propi cos, per 
mitjà de la respiració, dels moviments i l’expressió amb activitats mogudes o de relaxació. Un espai  on treballar 
de forma individual o col·lectiva aspectes del cos. 

Observacions: es passarà un fitxa amb la normativa de la ludoteca i les coses que han 

de portar els infants per a poder utilitzar les instal·lacions i els hi recordarem a l’entrada. 

L’horari és els matins de 10:00 a 14:00h. L’espai està adaptat per a persones amb mobilitat 

reduïda. Capacitat: 40 infants aproximadament. 

Com arribar: en transport públic: tren regional direcció Terrassa o Manresa i baixar a 

Cerdanyola del Vallès i fent un passeig hi podeu arribar. 

Valor afegit: L’espai compta amb un pati tancat on podreu jugar, i amb ombra per a dinar 

o esmorzar. Al davant trobareu una plaça on també podeu passar l’estona de dinar. 
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L’equip de la Federació us vol agrair la confiança que dipositeu en la campanya 

d’activitats d’estiu 2018 així com en la seva gestió. 

Rebeu els nostres millors desitjos per a què gaudiu d’un estiu ple de lleure 
educatiu de qualitat. 

 

Acabat d’editar al Prat del Llobregat 

1a edició 6 d’abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitats d’Estiu 2018 
 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte és possible amb el suport de  

 

 


